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Szociális támogatások
Bõvülhet a gyógyszer- és tüzelõtámogatásra,  
szûkülhet az ápolási díjra jogosultak köre

2

Vállalkozások
Üzleti szimulációs elõadást tartott érdi vállal-
kozóknak az Iparkamara.

3

Érd Szépe, másodszor

Az érdi Bede Barbara  nyerte a II. Érd Szépe választást. Udvarhölgyei: az ugyan-
csak érdi Tóth Réka  és a diósdi Miseta Bernadette. A II. Érd Szépe szépségkirálynõ 
választást február 21-én tartották a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. A 
hölgyeknek a verseny során nemcsak szépségükrõl kellett tanúbizonyságot ten-
niük, ugyanis az Érd Szépe verseny több mindenben különbözött a megszokott 
szépségversenyektõl. A zsûrit nemcsak a külsõ, hanem a belbecs is érdekelte. A 
hasonló versenyekhez képest például az is eltérés volt, hogy a programnak nem 
volt része fürdõruhás felvonulás. 11. oldal

Pasztellek és akvarellek között
Korántsem érzelgõsek, 
hanem inkább mélyen 
emocionálisak Benkóczy 
Péter képei, amelyekkel a 
magyar tájakat járja be a 
Dunántúltól a Tiszán ke-
resztül Erdélyig – mutatott 
rá Feledy Balázs mûvészeti 
író, aki a csaknem egy 
évtizede városunkban élõ 
festõmûvész elsõ érdi 
önálló kiállítását nyitot-
ta meg február 14-én a 
Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban.  7. oldal

Mackók a könyvtárban

Játékos, egyben kreatív programsorozattal kívánja kö-
zelebb hozni a kultúrát a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára óvodásokhoz, kisiskolásokhoz ja-
nuártól egészen májusig. A változatos programok 
között minden korcsoport megtalálhatja a számára 
megfelelõt, hiszen a különféle foglalkozások alkalmá-
val megismerkedhetnek az aktuális ünnepekkel vagy 
éppen a kínai, a japán, az indián és a görög kultúrával.
 9. oldal

Internet-veszélyek
A fiatalkorúak védelme az internet káros tar-
talmaival szemben egyre fontosabb. 

10

Bûnmegelõzés
Érd az elmúlt években a helyi, valamint az át-
utazó bûnözők kedvelt elkövetési helyévé vált.

12

Csõtörés

Csõtörés történt múlt 
kedden a Fácán közben: 
egy körülbelül öt méter 
mélyen futó, évtizedekkel 
ezelõtt lefektetett csapa-
dékvíz-elvezetõ betoncsõ 
elöregedett, elmorzsoló-
dott, a kiáradó víz pedig 
alámosta az utat, amely 
beszakadt. 4. oldal

Küzdelem

Az FTC-Rail Cargo Hun-
garia elleni vereség után 
az ÉRD számára a 19. 
fordulóból hátramaradó 
Eubility Group Békés-
csabai ENK SE elleni 
mérkõzéssel folytatódik 
a bajnokság. A találkozót 
február 28-án, 18 órától 
rendezik a békéscsabai 
Városi Sportcsarnokban. 
 16. oldal

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

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

2015. február 27. 17.00 óra
Festál Étterem Érd, Dávid u. 4.
2015. március 13. 17.00 óra
Festál Étterem Érd, Dávid u. 4.

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

Az Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület szeretettel meghívja 
fogyasztóvédelmi napok rendezvényére



Gyógyszertámogatást viszont 
azok is igényelhetnek, akik ré-
szére méltányos közgyógyel-
látást megállapítani már nem 
lehet. Új, kedvező elem a gyer-
mekétkeztetést illetően, hogy 
az önkormányzat – bizonyos 
jövedelemhatárig – átvállalja a 
szülő által fizetendő (normatív 
kedvezménnyel már csökken-
tett) térítési díj ötven százalé-
kát. Mint T. Mészáros András 
elmondta, további új elemek is 
bekerültek a rendszerbe: példá-
ul a szemétszállítási díjhoz is 
hozzájárulhat az önkormány-
zat, és a csatornabekötéshez 
vissza nem térítendő támoga-
tást nyújtanak majd azoknak, 
akik jogosultak rá.

– Fontos, hogy minden tá-
mogatás csakis kérelem alapján 
adható! A Polgármesteri Hivatal 
dolgozói ismerik az érintette-
ket, és akit tudnak, értesítenek 
a változásokról – hangsúlyozta 
a polgármester. Mint mondta, 
egy bizonyos konfliktust az új 
rendelet sem tud feloldani: elő-
fordul, hogy valaki azért nem 
részesülhet támogatásban, mert 
párszáz forinttal több jövede-
lemben részesül, mint ahol a 
határt meghúzták.

– Sajnos, erre még nem talál-
tunk megoldást. Ha lejjebb ten-
nénk a korlátot, olyan sok igény 
érkezne be, amit már nem tud-
nánk kielégíteni, ha pedig fel-
jebb, még többen esnének el a 
támogatásoktól. Gondolkodunk 
azon, milyen megoldások lé-
teznek, és megnézzük más te-

lepülések rendeleteit is – zárta 
le a témát T. Mészáros András, 
aki szót ejtett arról is: a napok-
ban megérkezik (vagy már meg 
is érkezett) a lakosokhoz az 
önkormányzat hírlevele, amely 
azt taglalja, hogy mire költötte 
az önkormányzat a 2014-ben 
befolyt helyi adókat.

Mint a polgármester elmond-
ta, a telek- és építményadó, 
illetve az iparûzési adó és az 
idegenforgalmi adó tartozik a 
helyi adók közé. A bevétel (a 
gépjármûadó helyben maradó 
részével együtt) összesen 2,9 
milliárd forint volt. Ebből az 
önkormányzat közel félmilli-
árd forinttal járult hozzá az 
iskolák üzemeltetéséhez, 167 
millió forintba került a közvi-
lágítás, az illegális hulladékle-
rakók felszámolására 30 millió 
forintot költöttek, és 16 millió 
forintot szántak a kutyamen-
helyekre. Az állam által bizto-
sított forrásokon túl csaknem 
500 millió forintot fordított 
az önkormányzat arra, hogy 
a város kulturális és szociális 
intézményein keresztül az ér-
diek minőségi szolgáltatásokat 
vehessenek igénybe. A városi 
sportcsarnok, a Gárdonyi tan-
uszoda és az Ercsi úti sport-
pálya üzemeltetésére csaknem 
340 millió forintot szántak, míg 
a Meseház óvoda újjáépítésé-
re elnyert pályázat önrészéhez 
155 millió forintot adott a vá-
ros, a közétkeztetéshez pedig 
126 millió forinttal járult hoz-
zá. Az orvosi ügyelet fenntar-
tása 28 millió forintba került, 
az ÉKFI által végzett útkarban-
tartás, a temető mûködtetése, a 
közterület-fenntartás stb. 503 
millió forint volt. Ingatlanok 
vásárlására mintegy 128 millió 
forintot fordítottak; ezekre töb-
bek között a temető bővítésé-
hez, az önkormányzati humán 
iroda elhelyezéséhez, az Érd-
Kom-telephely bővítéséhez volt 
szükség. 

Az Ófaluban található II. vi-
lágháborús emlékmû felújítása 
7 millió forintba került, az Érdi 
Sport Kft. támogatására 85 mil-
lió forintot, az Érdi Televízió 
mûködtetésére 91 millió forin-
tot fordított a város. Az önkor-
mányzat tagi kölcsönt nyújtott 
az ÉTH részére, 112 millió forint 
értékben.

A fennmaradó összeget a 
Polgármesteri Hivatal különbö-
ző, a lakosság számára az ügy-
intézést lehetővé tevő szolgál-
tatásainak finanszírozására köl-
tötték – derül ki a hírlevélből.

T. Mészáros András hangsú-
lyozta: a kiadások a város és 
az itt élők érdekeit szolgálják; 
minden itt élőnek az az érdeke, 
hogy a befizetett adóforintok 
révén lehetővé váljon a város 
jobb mûködése, a helyi szolgál-
tatások egyre magasabb színvo-
nalának biztosítása. 
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A polgármester fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 06/23-522-313 telefonszámon.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Közvílágítási hibabejelentés	 06-40/201-023

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

A szociális rendszer átalakítása 
volt a fő témája a múlt szer-
dai polgármesteri sajtótájékoz-
tatónak. T. Mészáros András 
elmondta: a szociális ellátások 
helyi szabályaival szóló ren-
delettervezet már elkészült; a 
közgyûlés lapzártánkat köve-
tően, csütörtökön tárgyalja, az 
arra jogosult kérelmezők pedig 
április elejétől már az új ren-
delet alapján részesülhetnek a 
támogatásokban.

– Azt bizonyára sokan tudják, 
hogy a teljes szociális ellátási 
rendszer átalakul: az úgyneve-
zett jövedelempótló támogatá-
sokat az állam nyújtja majd, 
míg a kiadásokat csökkentő 
támogatásokat az önkormány-
zat adja az arra jogosultaknak. 
Szeretnék megnyugtatni min-
denkit: az idei költségvetési év-
ben több pénzt terveztünk a 
szociális támogatásokra, mint 
amennyit tavaly elköltöttünk 
– hangsúlyozta a polgármester, 
hozzátéve: a támogatások jöve-
delemtől függően igényelhetők.

Az előterjesztés alapján te-
lepülési támogatás igényelhető 

majd a lakhatáshoz, a gyógy-
szervásárláshoz, a tartósan 
gondozásra szoruló közeli 
rokon ápolásához, a közüze-
mi hátralék kiegyenlítéséhez, 
a temetkezéshez. Rendkívüli 
települési támogatás is adha-
tó azon a rászorulóknak, akik 
a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli helyzetbe kerülnek, 
tartósan vagy időszakosan lét-
fenntartási gonddal küzdenek. 
Természetbeni juttatásokat is 
adhat majd az önkormányzat; 
ezek közül érdemes kiemelni a 
tüzelőtámogatást, ugyanis bővül 
a jogosultak köre: azok is igé-
nyelhetik majd, akik a lakásuk-
kal kapcsolatos kiadásaikhoz 
egyéb támogatásban is részesül-
nek. A tanévkezdési támogatás 
köre is bővül: a bölcsődei, illet-
ve óvodai nevelésben részt vevő 
gyerekek szülei is igényelhe-
tik (az óvodáztatási támogatás 
ugyanakkor megszûnik). 

Érdemes megemlíteni, hogy 
az új rendelettel szigorodik az 
ápolási díj jogosultsági rendsze-
re: keresőtevékenységet végzők 
ezt a támogatást nem kaphatják. 

Változik a szociális támogatások rendszere

Bõvülhet a gyógyszer- és tüzelõtámogatásra,  
szûkülhet az ápolási díjra jogosultak köre
Átalakul a helyi szociális rendszer: az önkormányzathoz kerülnek a kiadásokat 
csökkentõ támogatások. Az április elsejétõl hatályba lépõ rendelet legfontosabb 
pontjait T. Mészáros András ismertette múlt szerdai sajtótájékoztatóján, hangsú-
lyozva: a helyi támogatások nem alanyi jogon járnak, hanem kérelmezni kell azo-
kat. Szó esett még arról is, hogy az önkormányzat mire költötte a 2014-ben befolyt 
helyi adókat.

Azoknak is jár majd a tüzelõtámogatás, akik a lakásukkal kapcsolatos kiadásaikhoz egyéb támogatásban részesülnek
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Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tehetséggondozó Ösztöndíjban és az 

Esélyteremtõ Ösztöndíjban részesülõ tanulókat, hogy 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapí-

tott tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX. 24.) 

önkormányzati 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 beérkezett vagy 

postára adott igazolásokat érvénytelennek kell tekinte-

ni. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetõség.

(3) A tanulói jogviszony igazolás hiánya esetén a 

második félévi ösztöndíj folyósítását meg kell szüntet-

ni.”

Az igazolásokat (iskolalátogatási igazolás) a 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kell 

benyújtani (Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza fsz.) szemé-

lyesen, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Humán 

Iroda címére (2030 Érd, Alsó u. 1.) küldeni.�

� Köznevelési�és�Mûvelõdési�Bizottság



Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi minisztertől, illetve Lázár 
János miniszterelnökséget ve-
zető minisztertől, hogy valami-
lyen szinten kompenzálják fenti 
hátrányokat; azon dolgozunk, 
hogy olyan kormányhatározat 
szülessen, amely biztosítja Érd 
fejlesztési lehetőségeit. Nem 
adjuk fel: jelen helyzetből is 
ki kell hoznunk a maximumot 
– mondta Simó Károly, aki a 
vállalkozókat érintő fejleszté-
sek közül kiemelte: a nagyobb 
lélegzetû projektek megvaló-
sítását segítendő, vállalkozási 
övezeteket szeretne kialakítani 
a városvezetés, és létre kíván-
nak hozni egy inkubátorházat 

is. Az alpolgármester arról is 
beszélt, hogy szeretnének olyan 
programokat kínálni a vállalko-
zóknak, amelyeken találkozhat-
nak és kapcsolatba kerülhetnek 
egymással.

– Abban is segíteni szeret-
nénk a vállalkozókat, hogy a 
számukra még elérhető uniós 
pályázatokon sikerrel tudjanak 
szerepelni – tette hozzá előadá-
sában Simó Károly, akit ezt kö-
vetően arról kérdeztünk: a helyi 
adók mennyire teszik vonzóvá 
Érdet a vállalkozók számára. 
Az alpolgármester lapunknak 
elmondta: jelenleg mintegy hat-
ezer vállalkozás van Érden, és 
közülük négyezernek nem kell 
iparûzési adót fizetnie, mert ha 
adóalapjuk nem éri el a 2,5 
millió forintot, mentesülnek az 
adófizetési kötelezettség alól.

– Még így is nőtt 2013-ról 
2014-re a befizetett iparûzési 
adó összege, ami azt jelenti, 
hogy nőtt a közép- és nagy-
vállalkozások tevékenysége. 
Szeretnénk, ha a jelenlegi 1,6 
milliárd forintos bevétel négy-
öt év alatt 2 milliárd forint fölé 
nőne, mivel az így keletkező 
plusz bevétel komoly forrás len-
ne ahhoz, hogy a közszolgálta-
tások növekedjenek – mondta 
az alpolgármester, aki elmond-
ta azt is: a vállalkozásokra vo-
natkozó építményadó mértéke 
Érden kisebb, mint a környező 
településeken, ami vonzó a cé-
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Annál tényleg nem volt finomabb, 
mint amikor anyám lekanyarí-
tott egy-egy szelet kenyeret ne-
künk, vad játékainkban kipirult 
bandánknak, megkente zsírral, 
megsózta, finoman meghintet-
te porpaprikával, s ha véletlenül 
volt otthon friss zöldhagyma, 
meghintette azzal is. A korszerû 
gyermekétkeztetés tudósai ilyen-
kor a fejükhöz kapnak, ahogy 
mi is  tettünk, ha a régi temp-
lomkertben a tiszafa ágain ülve 
elejtettük a kenyeret. A kenyér 
mindig a megkent oldalára esik, 
de mi leszedegettük a tûlevelet, 
illedelmesen lefújtuk róla a port, 
és jóízûen megettük. Hogy szegé-
nyek lettünk volna, az meg sem 
fordult a fejünkben, jóllehet egész 
nyáron elvoltunk egy kisingben, 
kisnadrágban, és az Érden akko-
riban kezdődő nagy építkezések 
minden játszótérrel kapcsolatos 
elgondolásunkat kielégítették. 
Nekünk az igazi kalandot az je-
lentette, hogy éjjeliőr szolgált min-
den felvonulási területen, őrizvén 
a téglát, a homokot, a cementet. 
Az állványzatok is elsősorban fá-
ból készültek, ahonnan mindig 
leesett nekünk egy kis ácshulla-
dék, hadakozásra alkalmas lécda-
rab. Kellett ennél több? Már a szó 
is nagyon tetszett nekünk, hogy 
éjjeliőr, de hogy még egy kerekes 
bódéja is van, meg benne valami 
fekhely, az már bennünk a nagy 
utazások végtelen révületét idézte 
fel. Meglestük hát az öreget, mint 
az óriást a barlangjában, becser-
késztük szalonnasütés közben, 
igaz, ami igaz, bosszantottuk ez-
zel, ő pedig nagy ritkán közénk 
suhintott egy leveles husánggal, 
vagy egyszerûen ránk kiáltott. 

Nyilván a frászt hoztuk rá kis-
ded játékunkkal. Pedig nekünk 
ekkor kezdődött az igazi hajrá, 
üvöltve menekültünk a képzelt 
ellenségtől. Egészen addig, amíg 
a hivatását ellátó bakter rá nem 
talált apánkra, és kellő indulattal 
elő nem adta viselt dolgainkat. 
A csapat – egy időre – ellenőrzés 
alá került, s általában ilyenkor 
gondolta úgy anyám, hogy amíg 
eszünk, addig nem csinálunk 
semmi disznóságot. Betömte hát 
a szánkat. 

Egyébként év közben meg 
napközisek voltunk, ott ettünk, 
óvodában pedig természetes volt, 
hogy a közös étkezések is a min-
dennapi szokások tanulásával 
teltek, terítettünk, volt szalvéta-
felelős, hoztuk a kanalat, a villát. 
Elképzelhető, hogy igyekeztek 
az ötvenes-hatvanas évek végén 
is a lehetőségekhez képest vál-
tozatosan főzni, de mi bizony 
nagyon kedveltük a tésztaféléket 
is. Személy szerint az összecso-
mósodott, kicsit megpirult grízes 
tésztáért voltam oda, amihez por-
cukor híján olyan jól ropogtattuk 
a kristályt. Ebből gyanítom, hogy 
a lekváros, mézes, nagy ritkán va-
jas kenyér háromszögébe még a 
fehér pékáru sem fért bele, gyak-
rabban ittunk teát, mint tejet, a 
gyümölcsöt pedig szinte kizárólag 
az alma jelentette, pedig Érd már 
akkor is nagy gyümölcsöskertnek 
számított. Emlékezetem szerint 
valahol a hatvanas évek végén, 
az akkori reformláz jegyében, 
megleptek minket egy brokkoli-
főzelékkel is. A próba nem volt 

különösebben jól előkészítve, ma 
is töprengek, hogy mit adhattunk 
az olaszoknak az egyébként fi-
nom növényért, mi mindenesetre 
csak a fasírtot ettük le a tetejé-
ről. A hizlaldának viszont aznap 
nagyobb adag zöldáru jutott. 
Talán szerencsésebb volt, hogy 
a nyersanyagokon kívül semmit 
sem szállítottak, hanem mindent 
helyben főztek, még talán a nap-
köziben is. Aztán felső tagozatra 
már kikoptunk a közétkeztetés 
iskolai kötöttségeiből, amiből az 
is következett, hogy ettünk, ahol 
éppen ért minket a dél, nagy-
mamánál, a vasúti restiben, bü-
fékben, péknél, ki hol. Ha este 
hazavetődtek szüleink a munká-
ból, inkább akkor telepedtünk 
egy asztalhoz. Egészen biztos, 
hogy a később is szokásunkká 
vált rendszertelen táplálkozás, a 
„majd harapunk valahol valamit” 
ekkortájt rögzült, nyilván nem 
az egészséges életmód jegyében. 
Érd azonban most nekidurálta 
magát, nemcsak egy gyermekjó-
léti intézmény épül az év végére, 
remélhetően azzal az érzékeny-
séggel is fölszerelve, amely a ne-
hezebb helyzetbe került családok 
gyermekeinek jár, hanem a köz-
étkeztetés igényessége mellett 
az ár is visszafordult a múlt év 
végire. Időlegesen, nyilván, de ha 
a gyerek nem a rossz menzasza-
got hozza haza este a ruházatán 
(ahogy a felnőttek a minősíthe-
tetlen konyhájú éttermek égett 
olajszagát), hanem elégedetten 
dünnyög valamit a rég elfejtett 
ebédről, akkor már béke van. 
Legalábbis nagykamasz fegyver-
szünet. Jöhet a vacsora.   
 Antall István

Zsíros deszka

Hogy valami, egy számmal le-
írt mennyiség nagy vagy kicsi, 
hogy az általa leírt méret nagy-
nak számít vagy kicsinek, sok 
mindentől függhet. Ha szûkítjük 
a kört és túllépünk a minden-
napok szokásos mérnivalóin: a 
pénzen, a kilókon, a kilométe-
reken, az órákon, és a többi szo-
kásos mennyiségen, majd pedig 
olyan egységekben kezdünk 
mérlegelni, amelyek mind-
ezeknél magasabb rendûek, 
máris érzékenyebb mércét kell 
használnunk. Például ha em-
beréletekben gondolkozunk. 
Folyamatosan zuhognak ránk 
a borzalmas tévéhíradó-felvéte-
lek: géppisztoly-sorozat végez 
ártatlanokkal, lefejezések előtti 
férfisikolyokat hallunk, itt há-
rom halott, amott harminc…

Áldozatok, mind áldozatok, 
amelyekből – maradva a szá-
moknál – egy is sok. Ezek a 
vérengzések azonban messze 
elmaradnak azoktól a tömeges 
akcióktól, amelyeket az előző 
évszázad során ismerhettünk 
meg. A neves cseh író, Milan 
Kundera szabta egy írásában 
feladatunkul: „A jövendő nem-
zedékek előtt kötelességünk 
feljegyezni a 20. század bûneit 
és biztosítani, hogy azok so-
ha nem ismétlődhetnek”. 
Nem kevesebbről van szó az 
írásban, mint a kommuniz-
mus áldozatairól – bár erről 
a rendszerváltozás előtti év-
tizedekben nem volt szabad 
szót sem ejteni. A kommunista 
diktatúrák értékelése, az áldo-
zatok felkutatása és számbavé-
tele mindmáig elvégezetlen fel-
adata a történettudománynak. 
Tudjuk, hogy a téma nem le-
zárt, a számadatok nem végle-
gesek. A kommunizmus fekete 
könyve címen jelent meg egy 
francia könyv még 1997-ben. 
A hat szerző által jegyzett mû 
levéltári kutatások és becslések 
alapján 80-100 millióra teszi 
a kommunizmus áldozatainak 
számát. 

Kelet-Közép-Európában a 
kommunizmus halálos áldoza-
tainak száma eléri az egymilliót, 
ennyien vesztették életüket éhe-
zésben, kényszermunkatábor-
ban, vagy egyszerûen kivégzés 
során. Felbecsülhetetlenül nagy 
azonban azoknak a száma, aki-
ket a diktatúra hétköznapi való-
sága testileg és lelkileg nyomo-
rított meg. A rendszer áldozata 
volt ugyanis az is, akit vallattak 
és kínoztak, akit megbélyegez-
tek és börtönbe zártak, aki „pri-
uszos” lett, és nem kerülhetett 
képzettségének, tehetségének 
megfelelő állásba, akit megfosz-
tottak a szabad cselekvés és 
választás lehetőségétől. Sok ez, 
vagy kevés? Nyilvánvalóan egy 
is sok. Ezért állítottak a világ 
számos pontján emlékmûvet 
a kommunizmus, illetve a to-
talitárius rendszerek áldoza-
tainak Prágától Budapesten át 
Washingtonig.

Magyarországon február 
25-e a kommunizmus áldoza-
tainak emléknapja – azért ez, 
mert Kovács Bélát, a Független 
Kisgazdapárt főtitkárát 1947-
ben ezen a napon tartóztatták 
le a kommunistákkal szembeni 
kiállása miatt a szovjet ható-
ságok, jogellenesen, a kép-
viselői mentelmi jog ellenére. 
A Szovjetunióba hurcolták, 
ahol nyolc évet töltött fogság-
ban, először a Gulagon, majd az 
Állambiztonsági Minisztérium 
moszkvai központi börtönében. 

Az áldozatokról 2001. febru-
ár 25-e óta emlékezünk meg 
országszerte, emlékezve mind-
azokra, akiket a kommunista 
rezsim meghurcolt és kiszolgál-
tatott, akik az erőszakrendszer 
áldozataivá váltak. Azt továbbra 
sem tudjuk pontosan, hányan is 
lehettek – de rájuk emlékezünk. 
Az áldozatokra.

A szerkesztõ jegyzete

Áldozatok

Érdi vállalkozóknak rendezett 
szimulációs előadást egy üzleti 
coachinggal (személyre szabott 
tanácsadással) foglalkozó cég, 
az Iparkamara Érd és Térsége 
Kamarai Klubjának, illetve 
Innovációs Klubjának szerve-
zésében. Mintegy ötven helyi 
cég regisztrált az Érdi Vigadóban 
múlt csütörtökön megrendezett 
programra, amit Simó Károly 
nyitott meg. Az alpolgármester 
egyebek közt arról beszélt a vál-
lalkozóknak, milyen lehetősé-
gei vannak Érdnek fejlesztései 
megvalósítására, illetve mit tud 
nyújtani a város az ide telepe-
dett, telepedő cégeknek. 

– Mivel a fejlettnek számító 
közép-magyarországi régióhoz 
tartozunk, uniós pénz Érdre 
már nemigen érkezik: az elkö-
vetkezendő hét évben 800 mil-
lió forint EU-s fejlesztési forrást 
kaphat a város, ami elég egy 
óvoda, egy kerékpárút megépí-
tésére, és valamilyen szociális 
városrehabilitáció megvalósí-
tására. Ezzel szemben 60-80 
milliárd forintra lenne szükség 
a hosszú távra tervezett fejlesz-
tésekhez: kellenek új utak, in-
tézmények, fel kell újítani az is-
kolákat, óvodákat, és szociális, 
egészségügyi intézményeink 
tekintetében is sok teendőnk 
van, ráadásul akut problémákat 
is meg kell oldanunk, mint ami-
lyen a csapadékvíz-elvezetés, 
és a közösségi közlekedés át-
alakítására is gondolnunk kell. 
Terveinkhez a minisztériumok-
tól próbálunk hazai forrásokat 
szerezni. Ígéretet kaptunk arra 

Szimulált élmények, valós helyzetértékelés

Középpontban a vállalkozások
Üzleti szimulációs elõadást tartott érdi vállalkozóknak az Iparkamara, egy coaching 
cég közremûködésével. A rendezvényen felszólalt Simó Károly alpolgármester is, 
aki egyebek közt arról beszélt, hogy mit nyújthat a város az ide települõ cégeknek, 
és milyen fejlesztési forrásai lehetnek Érdnek. Hangsúlyozta: uniós támogatásra 
nemigen számíthat a régió, de miniszteri ígéretet kaptak arra, hogy a várost kom-
penzálják majd ezért. 

Simó Károly alpolgármester Érd fejlesztési lehetõségeirõl beszélt, míg Kupcsokné Polyák Ágnes a Nyitnikék vásárra 
hívta fel a figyelmet a rendezvény megnyitóján
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gek számára; vannak vállalatok, 
amelyek így át is teszik Érdre a 
telephelyüket.

A vállalkozóknak szóló ren-
dezvényen nemcsak Simó 
Károly szólalt fel, hanem az 
Iparkamara képviseletében 
Kupcsokné Polyák Ágnes, az 
Érd és Térsége Kamarai Klub 
elnöke is, aki a Nyitnikék ren-
dezvényre hívta fel a jelenlévők 
figyelmét. A megnyitót az üz-
leti szimulációs előadás, illetve 
filmvetítések követték. Hogy 
mit is fed pontosan az üzleti 
szimuláció, arról Eszik Zoltán, 
a rendezvény programját adó 
ActionCoach mesterlicenc-tu-
lajdonosa beszélt lapunknak. 
Mint mondta: a vetített filmek 
a vállalkozói lét egy-egy fontos 
momentumához kapcsolódó él-
ményeket kívánják bemutatni, 
majd elemezni. 

– Az üzleti életben folyama-
tosan döntéseket kell hozni, 
ami számtalan feszültséghez 
vezethet; minél inkább ki tud-
juk ezeket beszélni, annál in-
kább feloldhatók. A filmekben 
szereplő történetek, karakterek 
lehetőséget nyújtanak az analóg 
gondolkodáshoz – hangsúlyozta 
szakértő, aki szerint egy-egy üz-
leti szituáció elemzése hozzáse-
gítheti a vállalkozókat ahhoz, 
hogy újraértékeljenek bizonyos 
dolgokat.

És végül az utolsó kérdés: mit 
is jelent voltaképpen az a kife-
jezés, hogy „üzleti coaching”? 
Eszik Zoltán erre így válaszolt:

– A coach eredetileg edzőt je-
lent. Mi az ígérjük a hozzánk 
fordulóknak: ha egy business 
coach kerül a „fedélzetre”, ak-
kor (ugyanúgy, mint az edző 
és a sportoló közti kapcsolat-
ban) az üzleti „edzésprogram” 
segítségével a vállalkozó esélyt 
kaphat arra, hogy cégét profit-
termelővé tudja tenni, és ön-
maga számára nagyobb függet-
lenséget tud biztosítani – zárta 
szavait a szakember. 

 Ádám Katalin

A cégek képviselõi filmek segítségével élhettek át jellegzetes vállalkozói 
élethelyzeteket

helyi társadalom

Bemutatóterem 
érdi vállalkozóknak
Bemutatótermet alakít ki az érdi TESCO áruházban az Érd és 
Környéke Ipartestület. Mint Csóli Csabától, a testület ügyveze-
tő igazgatójától megtudtuk, a bemutatóteremmel a tagság és a 
lakosság közötti kapcsolatot szeretnék erősíteni; céljuk, hogy 
az érdiek elsősorban a helyi vállalkozók, iparosok szolgáltatá-
sait vegyék igénybe, tőlük vásároljanak, és ezáltal erősödjön a 
helyi cégek gazdasági ereje. 

Többféle igényt is kielégíteni terveznek a tervek szerint 
áprilisban nyíló bemutatóteremmel; az ötven négyzetméteres 
helyiség egyben az ipartestület kihelyezett ügyfélszolgálata is 
lenne. Ha a lakosság kedvezően fogadja a kezdeményezést, és 
a bemutatott termékeket meg szeretnék vásárolni, erre is mód 
nyílhat a későbbiekben. 

A tervek szerint 20-30 vállalkozó kap majd helyet a bemu-
tatóteremben – a kezdeményezéshez további szolgáltatók, 
termelők is csatlakozhatnak. 



XXV. évfolyam, 2015. február 26.Érdi Újság4

Csőtörés történt múlt kedden 
a Fácán közben: egy körülbe‑
lül öt méter mélyen futó, év‑
tizedekkel ezelőtt lefektetett 
csapadékvíz‑elvezető betoncső 
elöregedett, elmorzsolódott, a 
kiáradó víz pedig alámosta az 
utat, amely beszakadt. 

A hiba elhárítását az ÉKFI 
azonnal megkezdte; a közterü‑
let‑fenntartó végezte a helyre‑
állítási munkálatokat is. Mint 
Mészáros Mihálytól, az ÉKFI 
vezetőjétől megtudtuk, az el‑
morzsolódott betonrészt nagy 
teherbírású mûanyag csővel 
pótolták, és mintegy 50‑60 köb‑
méter átázott földet emeltek és 
cseréltek ki a helyszínen. 

– Végleges helyreállításra ak‑
kor kerülhet sor, ha az új föld 
kellőképpen összetömörödött; 
ez várhatóan két hét – nyilat‑
kozta az intézményvezető 
február 20‑án. Mint mondta, 
gépjármûvek csak az aszfalto‑
zást követően használhatják az 
érintett szakaszt. 

Az önkormányzat vizsgálatot 
indított, hogy kiderítsék: az évti‑

Csõtörés a Fácán közben

Az ÉKFI munkatársai 50-60 köbméter átázott földet termeltek ki, és mûanyaggal 
pótolták a szétmállott betoncsövet (képeink múlt szerdán készültek)

A meghibásodott vezeték mélyen fut, és nem szenny-, hanem csapadékvizet szállít - a csõtörés a házakat nem 
veszélyeztette

panoráma

Felhívás  
bölcsõdei ellátásra való beíratásra

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcsődékben az alábbi beíratási időpontokat határozza meg:

2015. március 1. napjától - 2015. március 16. napjáig
munkanapokon 9 és 12 óra között

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. § (1) bekezdése alapján a bölcsőde a családban nevel-
kedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybe-
vételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 5.§ (6) bekezdése szabályozza az ellátás 
igénybevételének módját:
„(6) A bölcsődei igénybevételre irányuló kérelmet – tárgyév szeptember 1. napjától történő felvételhez – a szolgáltatást nyújtó intéz-
mény vezetőjéhez kell benyújtani tárgyév március 1. napjától március 16. napjáig. Az intézmény vezetője a benyújtott kérelmekről 
legkésőbb tárgyév április 30. napjáig dönt. A határidőn túl benyújtott kérelmeket az intézmény vezetője előjegyzésbe veheti.”

Kérjük a szülőket, hogy hozzák magukkal a beiratkozáshoz:
– Másolatok: születési anyakönyvi kivonat
– TAJ kártya 
– Lakcím kártya ( gyermeknek és szülőknek is ) ( Érd )
– Családi pótlék határozat 
– GYED - GYES határozat
– Munkáltatói és jövedelem igazolás mindkét szülőtől
–  Házi gyermekorvosi igazolás ( három napnál nem régebbi ). 

Az igazolásnak tartalmaznia kell:  „A gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható” 15/1998. ( IV.30. ) NM rendelet
– Egészségügyi kiskönyv, oltási könyv.
 Érd Megyei Jogú Város polgármestere

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

Intézmény  
megnevezése

Nyári zárva tartás

tervezett Június Július Augusztus

Óvodai zárás 
kezdete

Óvodai zárás 
vége 06.22-06.26. 06.29-07.03. 07.06-07.10. 07.13-07.17. 07.20-07.24. 07.27-

07.31.
08.03-
08.07. 08.10-08.14. 08.17-08.21.

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
az óvodák 2015. évi nyári 

zárva tartásának meghatá-
rozásáról

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Köznevelési 
és Mûvelődési Bizottsága az 
1/2015.(I.15.) KMB határoza‑
tával döntött az önkormány‑
zat fenntartásában mûködő 
óvodák nyári zárva tartásá‑
nak meghatározásáról.
A 2014/2015. nevelési évre 
a nyári zárás rendjét a mel‑
lékelt táblázatban foglaltak 
szerint határozza meg. 

zedekkel ezelőtt kiépített csapa‑
dékvíz‑elvezető rendszerre ki és 
hogyan van rákötve. A csőtörés 
miatt ugyan több millió forintos 
kár keletkezett, ám a környező 
lakóházak nincsenek veszély‑

ben, és az ivóvíz sem szennye‑
ződött – tudtuk meg.

Hogy mi okozhatta a csőtö‑
rést, arra nincs biztos válasz, de 
valószínû, hogy az elöregedés, il‑
letve a talajvíz volt a ludas. Á. K.
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FODRÁSZAT I KOZMETIKA
MűKöRöM I MAnIKűR
PEDIKűR I SZOLÁRIUM

BEJELEnTKEZÉS:
06 1 630 0087
06 20 6157664

iconbeautythai@gmail.com

iconbeauty.hu

thaimassagebudapest.hu

MASSZÁZSOK:
TRADícIOnÁLIS I OLAJOS

RELAxÁcIóS I LÁB- ÉS TALP
nÉgyKEZES I PÁROS

1037 BUDAPEST, BÉcSI úT 314/D.

AJÁnDÉKUTALVÁny I KEDVEZŐ ÁRAK
IngyEnES PARKOLÁS I SZÉP KÁRTyA ELFOgADÁS

Helyi szolgáltatók
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Azt, hogy Májer József mire 
vitte volna, meddig jutott vol‑
na el a versírásban, ha nem 
teszi le a tollát negyven évre, 
hanem rendületlenül folytatja 
a hetvenes évek elején elkez‑
dett verselését, soha nem fog‑
juk megtudni. A február 17‑ei 
kettős könyvbemutatóján azon‑
ban az egyértelmûen kiderült, 
hogy a négy évtizednyi hallga‑
tás után bizony mégis érdemes 
volt ott folytatnia az írást, ott, 
ahol még ifjú korában abba‑
hagyta. Ráadásul, a kihagyott 
esztendőket mintegy bepótol‑
va, Májer József egyre terméke‑
nyebb lett, így a közelmúltban 
az Érdi IRKA kiadásában két 
kötete is napvilágot látott, és 

újabbak megjelentetését is ter‑
vezi. Az érzelmek forgatagában 
és az Út végén címû könyvé‑
vel az Irodalomkedvelők klubja 
rendezvényén ismerkedhettek 
meg az érdeklődők. A szerzővel 
Somfai István, a Poly‑Art ku‑
ratóriumának elnöke beszélge‑
tett, a költeményekből pedig az 
IRKA‑tagok olvastak fel. Előtte 
a Benkóczy házaspár közös ze‑
nei produkcióját élvezhette a 
közönség. Márta énekelt, Péter 
előbb gitárral, majd zongorán 
kísérte, miközben a falakon 
Benkóczy Péter, a festőmûvész 
képei voltak láthatóak, akinek 
az előző héten nyílt kiállítása a 
mûvelődési központban. 

Az est résztvevőit Daróci 

Lajosné klubvezető köszön‑
tötte, majd Somfai István és 
Májer József beszélgetéséből 
megismerhettük az említett két 
verseskötet 67 éves szerzőjét. 
„Amit más ajándékba kapott, 
nekem keményen meg kellett 
küzdenem érte” – vallotta ma‑
gáról egyik kötetében Májer 
József, aki Ózdon töltötte el az 
ifjúkorát, és a munkások között 
igen sok nehéz sorsú embert is‑
mert meg. Sőt, vájárként ő maga 
is dolgozott bányában. Ott lenn 
a föld alatt roppant segítőkész, 
csupa lélekember mindenki, de 
lehet, hogy a bányán kívül szó‑
ba sem áll veled – árulta el a be‑
mutató főszereplője. Bármilyen 
nehéz is volt az élete, Ózdon ér‑
te utol a szerelem is. Csakhogy 
az akkori rendszerrel sehogyan 
sem tudott megbékélni, gyak‑
ran konfliktusba keveredett a 
rendőrséggel, ezért sok versét – 
amelyekben a politikai tartalom 
tettenérhető volt – egyszerûen 
megsemmisítette, majd csak‑
nem negyven esztendeig abba 
is hagyta a verselést, nem írt 
egyetlenegy költeményt sem. 
Egyrészt azért, mert lefoglalták 
az élet gondjai, családot alapí‑
tott, küzdött a megélhetésért, 
másrészt azért, mert kerülni 
akarta a konfliktust a hatóság‑
gal. Több évtized elmúltával 
azonban az unokája kérésére 
írt egy verset a magyarságról, 
és ezzel hirtelen megtört a 

Májer József mutatta be köteteit az Irodalomkedvelõk klubjában 

Két verseskönyv, negyven év szünet után
Ismét szerzõi estet tartott az Irodalomkedvelõk klubja, amelyen Májer József Az út 
végén és Az érzelmek forgatagában címû verseskötetével mutatkozott be. A Szepes 
Gyula Mûvelõdési Központban február 17-én megtartott rendezvényen a Benkóczy 
házaspár, Péter és Márta közös zenei produkcióval lepte meg a közönséget, miköz-
ben a falakon Benkóczy Péter nemrégen megnyílt kiállításának képeiben gyönyör-
ködhettek a résztvevõk. 

arra, hogy az általuk kiválasz‑
tott költeményeket megosszák a 
hallgatósággal. 

Noha a megélt, nehéz és küz‑
delmes évek rányomták bélye‑
güket Májer József verseinek 
hangulatára, azért vidámabb 
tartalmú költemények is olvas‑
hatók, főleg Az érzelmek forga‑
tagában címû kötetében, amely‑
ben még az irodalmi klubtár‑
sakat is megénekelte a szerző, 
hiszen számos barátot szerzett, 
rengeteg biztatást kapott az 
IRKA‑tagoktól. 

Úgy tûnik, az írás terén bő‑
ven van még folytatni, pótolni 
valója Májer Józsefnek, mert 
még ebben az évben további 
három kiadványa megjelenését 
is tervezi, köztük egy novellás 
kötet, elbeszélő verses kötet is 
helyet kap, de politikai jellegû 
költeményeit is szeretné egybe 
gyûjteni. A kellemes hangula‑
tú szerzői estet Benkóczy Péter 
zongorajátéka zárta, aki búcsú‑
zóul Frank Sinatra: Az én utam 
címû szerzeményét játszotta el 
zongorán.  B.E.

jég: Májer József újra ráérzett 
a verselés szépségére, édes‑
bús gyötrelmére és örömére, 
olyannyira, hogy azóta napon‑
ta négy‑öt költeményt is képes 
megírni, mintha be akarná pó‑
tolni az elvesztegetett, termé‑
ketlen esztendőket. Rengeteget 
foglalkozik a természettel, 
hiszen gyermek‑ és ifjúkorá‑
ban is az erdőben lelte meg a 
nyugalmát, ha bármi bántotta 
vagy felzaklatta. Tájleíró költe‑
ményeiben gazdagon felsora‑
koznak a látható, megtapasz‑
talható szépség elemei. Ám a 
táj gyakran csak ürügy a belső 
gondolatok kivetítésére: lelki 
gyötrődés, vívódás, az elmúlás 
és a mindennapi rohanás érzé‑
keltetésére. Az út végén címû 
kötetében pedig a számvetés, 
a fegyelmezett keretekbe szo‑
rított fájdalom is kiolvasható a 
verseiből. 

– Hatvanhét évesen már nem 
sokra számíthat az ember – is‑
merte el a szerző. Somfai István 
pedig kifejtette: Májer József 
verseivel az IRKA pályázatokon 
találkozott először, és szinte 
mindig a díjazottak között szere‑
pelt. Rá nem az érzelmi, inkább 
a gondolati költészet jellemző, 
és verseiben mindig fellelhető 
az a vezérfonal, amiért érdemes 
volt az adott verset megírni, 
van mondanivalója. A saját köl‑
teményét felolvasni, elmondani 
viszont nem szereti – ismerte el 
a kötet szerzője –, mert szerinte 
a költők zöme alapvetően csak 
megírni tudja a verseit, jól el‑
mondani viszont nem, azt jobb 
rábízni azokra, akik a versmon‑
dásban jeleskednek. Ezúttal a 
klubtársak – Kreischer Nelly, 
Temesi Éva, Hegyvári Valéria, 
Daróci Lajosné – vállalkoztak 

A Benkóczy házaspár: Márta énekel, Péter gitáron kíséri
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 A kötetekbõl a klubtagok olvasták fel az általuk kiválasztott Májer-verseket

Somfai István beszélgetett Májer Józseffel, a két verseskötet szerzõjével

 Az influenzajárvány többeket távol tartott a rendezvénytõl, de így is sokan 
eljöttek az IRKA könyvbemutatójára

Felhívás bírósági ülnökök jelölésére
Magyarország köztársasági elnöke a bírósági ülnökök megválasztását 2015. március 7. és április 30. 
közötti idõszakra tûzte ki. 

A választások alkalmával a Budapest Környéki Törvényszékre 60 ülnök valamint 25 pedagógus 
ülnök, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 50 ülnök megválasztására kerül 
sor.

A bírósági ülnökök személyére lakossági ajánlásokat várunk. A Budapest Környéki Törvényszékre 
20 ülnök és 10 pedagógus ülnök, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 20 
ülnök megválasztásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése dönt, a további ülnököket Pest Megye 
Közgyûlése választja meg.  

Bírósági ülnök jelöltet állíthatnak a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal 
rendelkezõ nagykorú magyar állampolgárok, illetve az illetékességi területen mûködõ helyi önkor‑
mányzatok és a társadalmi szervezetek (a pártok kivételével).

Bírósági ülnök jelölt lehet az a büntetlen elõéletû, 30. évét betöltött, de 70. életévét el nem 
érõ magyar állampolgár, akinek választójoga van, a jelölést nyilatkozatban elfogadja, nem áll a 
cselekvõképességet érintõ gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal, illetve közügyektõl eltiltás 
hatálya alatt, és büntetlen elõéletét hatósági bizonyítvánnyal igazolja. 

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökként.
Az ülnökök választására, jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megismerhetõ a 

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodáján (Alsó u. 1., I. emelet 
111.), illetve a www.erd.hu honlapon, a Felhívások, tájékoztatók menüpontban. A szükséges nyilat‑
kozatok a Hivatalban átvehetõk, illetve a honlapról letölthetõk.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy bírósági ülnökök személyére vonatkozó javaslataikat (a java‑
solt személy elérhetõségének feltüntetésével, esetleg a már kitöltött nyilatkozatokkal, és a szük‑
séges mellékletekkel együtt) 2015. április 3‑áig szíveskedjenek eljuttatni a Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodájára.
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója. Hirdetésfelvétel: hirdetesfelvetel@helyitema.hu Főszerkesztő: Bognár Nándor. 
Szerkesztőség: 2030 Érd, Budai út 24. Telefon/fax: 06-23/523-030. Email: torokjudit@erdiujsag.com Nyomdai előkészítés: Tex-Ver Kft. Nyomdai előállítás: 
Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. Nyomda: Bertalan László nyomdaigazgató 1225 Budapest, Campona u. 1. Terjesztés: 06-1/814-4768 vagy e-mail:  
terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.  

Kulturális és tudományos 

programok
2015. március 2 – 8.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu 
Kérjük, iratkozzon fel hírleve-
lünkre! 
Jegyvásárlás: hétfőtől – pén-
tekig 10-18 óráig, hétvégén 
rendezvénytől függően, a ren-
dezvény előtt 1 órával.

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési  
alaptevékenységgel  

összeegyeztethető célokra. 
 Információ: Száraz Istvánné  

06-23-365-490/ 101

Programok:

2015. március 7-én, szombaton 9-12 óráig 
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseré-
je, vására
További információ: Czinderné 
Bea 06 30/ 597-8823

Klubok programjai:

Kertbarátkör
2015. március 7-én, szombaton
„Csillagvirág túra” a Beliczai 
szigetre 
Találkozó: 9 óra 30-kor a 
Termál Hotel parkolójában 
Vezeti: Németh Antal

Baba-mama foglalkozások
Kerekítő – keddenként 10–11 óráig. 
Vezeti: Kucsera Klára,  
20/418-6689, www.kerekito.hu. 
Kerekítőmondókás móka 0–3 
éves korig. Cirógatós-lógázós-
höcögtetős-dögönyözős- mon-
dókázós-éneklős-móka furulya-
szóval, magyar népdalokkal.

Baba-mama klub – minden második 
hétfőn 10–12 óráig. 
Vezeti Stibrányi Mártonné, 
30/238-05-31.
A cél, hogy kimozdítsák ott-
honról a kismamákat és meg-

ismertessék őket egymással. 
A foglalkozásokon mindig az 
évszakhoz és az ünnepekhez 
igazodnak.

Ringató – szerdánként 9–9.30, 9.45–
10.15, 10.30–11 óráig. 
Vezeti: Bauerné Tóth Katalin 
énektanár, 20/343-03-93,  
www.ringato.hu. 
Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 
A foglalkozások az óvoda előtti 
korosztálynak szólnak, néhány 
hónapostól hároméves korig. 
Folyamatosan lehet jelentkezni.

Bukfenc baba–mama torna – 
péntekenként 9.30–10.30 óráig.
Vezeti: Marosi Edit,  
20/9338-272,  
www.gyerektorna.hu. 
Játékos mozgásfejlesztő torna 
1–3 éveseknek óvodapedagógus 
vezetésével, sok mondókával, 
dallal, speciális mozgásfejlesz-
tő eszközökkel.

Kiállítások:

A kamarateremben:
Barangolások időben és térben
Benkóczy Péter kiállítása
Megtekinthető 2015. március 8-ig.

Az előtéri kiállítótérben:
Pappné Pokorny Orsolya:
Tartós virágkötészeti termékek, 
évszakokra, ünnepekre hangol-
va című kiállítása látható március 
hónapban.

Az előtéri fotógalériában:
Dr. Mezey Károly  
természetfotóiból összeállított 
kiállítást tekinthetik meg az 
érdeklődők március hónapban.
 
Előzetes!

Felnőttszínházi bérlet  
2015 Tavasz/II.

Március 29. vasárnap 15 óra
Johann Strauss: Bécsi vér 
– nagyoperett három felvonás-
ban
Szereplők:
Gabrielle Zeldau grófné | Halas 
Adelaida
Zedlau gróf | Vadász Zsolt / 
Domoszlai Sándor
Franciska Cagliari| Lukács 
Anita / Geszthy Veronika
Jozef | Bozsó József
Pepi Pleiniger | Teremi Trixi
Rendező: Bozsó József

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

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás 
Keddtől – péntekig  
 10,00–17,00
Szombat-vasárnap:  
 10,00-18,00
Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.
2.  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói.
3.  3276 expedíciós nap, a 

múzeumalapító geográfus 
újraolvasva

4.  Hely- és sporttörténeti 
kiállítás

Belépőjegy árak
Valamennyi kiállításra 
Teljes árú:  1.000,- Ft
Kedvezményes:  500,-
Tárlatvezetési díj:  
 3000,- Ft/kiállítás
Magyar utazók,  
földrajzi felfedezők és 
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói című kiállításra
Teljes árú:  800,- 
Kedvezményes:  400,-
3276 expedíciós nap, 
a múzeumalapító Balázs Dénes 
geográfus újraolvasva
Teljes árú:  400,-
Kedvezményes:  200,-
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Teljes árú:  400,- 
Kedvezményes:  200,- 

Időszakos kiállítás 
Dr. Szilágyi László vegyészpro-
fesszor (Debreceni Egyetem):
Elindultam szép hazámból 
című, négy világrészt bemutató 
fotókiállítása
A kiállításra a belépés díjtalan!

Születésnap  
a múzeumban 
A múzeum tetőterében lehető-
ség van születésnapi rendez-
vény tartására, amelynek díja 
5.000,- Ft/óra. 
A díj egy kézműves foglalko-
zást is tartalmaz, valamint a 
kiállítások megtekintését. 

Területbérlés 
A múzeum tetőtéri előadóterme 
és a kocsiszín rendezvényekre 

bérbe vehetőkulturális, köz-
művelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 
– esküvő, gyerek programok, 
politikamentes rendezvények.
Információ: Kovács Nóra:  
06 23 363-036

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

A gyermekkönyvtár  
programja 
4. (szerda) 10 és 13 óra
Bolgár mesenap a Gyermek-
könyvtárban
Mese a jóságról
Malko Teatro interaktív bábelő-
adása.

Tisztelt Igazgató Kolléga!
Kedves Gyerekek!
Intézményünk 
Gyermekkönyvtára ebben 
az évben is meghirdeti tava-
szi kulturális versenyeit – a 
hagyományoknak megfelelően, 
– regionális jelleggel.
Szeretettel várjuk tehát az érdi 
és a szomszédos települések 
diákjait is (Diósd, Pusztazámor, 
Sóskút, Százhalombatta, 
Tárnok és Törökbálint).
A versenyre az iskolai selejte-
zők legjobbjait nevezhetik az 
egyes intézmények.
A nevezési lapok beküldési 
határideje: 2015. március 06.

A könyvtár részlegeibe 18 
éves korig és 70 éves kor felett 

INGYENES a beiratkozás. Családi 
jegy váltása, érvényes diákiga-

zolvány, pedagógusigazolvány és 
nyugdíjas igazolvány is  
kedvezményre jogosít. 

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

nem vonatkoznak!

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

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

Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h
 
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h

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

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

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

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!
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március 2. hétfő
8:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
8:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
9:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:15 Mozgás sportmagazin
9:45 Itthon – otthon 12/2. rész 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
10:15 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:45 Ízőrzők 31.
11:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
11:30 Fény-Kép kulturális magazin
16:25 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:55 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:10 Mozgás sportmagazin
17:40 Fény-Kép kulturális magazin
18:10 A gyimesi borbély 

színes, magyar dokumentumfilm, 2008 47’ 
rendező: Zsigmond Dezső 
operatőr: Ágoston Gábor 

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda mérkőzés Békéscsaba – Érd
21:00 A gyimesi borbély 

színes, magyar dokumentumfilm, 2008 47’ 
rendező: Zsigmond Dezső 
operatőr: Ágoston Gábor 

21:50 Híradó ism.
22:05 Szamizdatos évek 2/2. rész 

színes, magyar dokumentumfilm 
Rendező: Gulyás János

23:55 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
0:10 Híradó ism.

március 3. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Itthon – otthon 12/2. rész 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
9:00 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
9:30 Szamizdatos évek 2/2. rész 

színes, magyar dokumentumfilm 
Rendező: Gulyás János

11:20 A gyimesi borbély 
színes, magyar dokumentumfilm, 2008 47’ 
rendező: Zsigmond Dezső 
operatőr: Ágoston Gábor 

16:00 Híradó
16:15 Fény-Kép kulturális magazin
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Kézilabda mérkőzés ism. Békéscsaba – Érd
18:30 Ízőrzők 32.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 A fekete város  

színes, magyar tévéfilm 1971 100’  
12 éven felülieknek! 
rendező: Zsurzs Éva 
szereplő(k): Bessenyei Ferenc, Bitskey Tibor, 
Kállay Ilona, Benkő Péter, Szirtes Ádám, Máthé 
Erzsi, Kiss Manyi, Pécsi Sándor, Avar István, Egri 
István, Némethy Ferenc, Kovács Károly, Páger 
Antal, Venczel Vera, Nagy Gábor

21:10 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:25 Fény-Kép kulturális magazin
21:55 Pénz és taps nélkül  

színes, magyar dokumentumfilm, 1999 48’  
rendező: Cséke Zsolt

22:45 Híradó ism.

március 4. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Szamizdatos évek 2/2. rész 

színes, magyar dokumentumfilm 
Rendező: Gulyás János

10:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:50 Itthon – otthon 12/2. rész 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
11:20 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
11:50 Beszélgetés egy bíróval 8/6. rész
15:40 Híradó
15:55 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:10 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
16:40 A gyimesi borbély 

színes, magyar dokumentumfilm, 2008 47’ 
rendező: Zsigmond Dezső 
operatőr: Ágoston Gábor 

17:30 Kézilabda mérkőzés ism. Békéscsaba – Érd
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 A Hortobágy örökös pásztora  

színes, magyar ismeretterjesztő film, 2009 56’ 
rendező: Cséke Zsolt 
operatőr: Cséke Zsolt, Kéry Péter, Linzenbold 
Attila 

21:00 Mozgás sportmagazin ism.
21:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:45 Zöld kommandó 5/1. rész 

környezetvédelmi filmsorozat
22:15 A Hortobágy örökös pásztora  

színes, magyar ismeretterjesztő film, 2009 56’ 
rendező: Cséke Zsolt 
operatőr: Cséke Zsolt, Kéry Péter, Linzenbold 
Attila 

23:15 Híradó ism.

március 5. csütörtök
8:00 Híradó 
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Fény-Kép Kulturális magazin
9:15 A Hortobágy örökös pásztora  

színes, magyar ismeretterjesztő film, 2009 56’ 
rendező: Cséke Zsolt 
operatőr: Cséke Zsolt, Kéry Péter, Linzenbold 
Attila 

10:15 Itthon – otthon 12/2. rész 
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat

10:45 Pénz és taps nélkül  
színes, magyar dokumentumfilm, 1999 48’  
rendező: Cséke Zsolt

11:35 Beszélgetés egy bíróval 8/6. rész
16:10 Híradó
16:25 Mozgás sportmagazin
16:55 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

17:10 A gyimesi borbély 
színes, magyar dokumentumfilm, 2008 47’ 
rendező: Zsigmond Dezső 
operatőr: Ágoston Gábor 

18:00 Mozgás sportmagazin
18:30 Zöld kommandó 5/1. rész 

környezetvédelmi filmsorozat
19:00 Híradó 
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda mérkőzés Győr – Érd
21:00 A fekete város  

színes, magyar tévéfilm 1971 100’  
12 éven felülieknek! 
rendező: Zsurzs Éva

22:40 Beszélgetés egy bíróval 8/7. rész
23:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:40 Híradó ism.

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

10:00 A Hortobágy örökös pásztora  
színes, magyar ismeretterjesztő film, 2009 56’ 
rendező: Cséke Zsolt 
operatőr: Cséke Zsolt, Kéry Péter, Linzenbold 
Attila 

11:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
11:15 Itthon – otthon 12/2. rész 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
11:45 Fény-kép kulturális magazin
16:10 Híradó 
16:25 Ízőrzők 32.
16:55 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:10 Pénz és taps nélkül  

színes, magyar dokumentumfilm, 1999 48’  
rendező: Cséke Zsolt

18:00 Mozgás sportmagazin
18:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:00 Ábel a rengetegben 

színes, magyar játékfilm, 1994 102’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Mihályfy Sándor 
író: Tamási Áron 

21:45 Híradó ism.
22:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:15 A gyimesi borbély 

színes, magyar dokumentumfilm, 2008 47’ 
rendező: Zsigmond Dezső 
operatőr: Ágoston Gábor 

23:05 Mozgás sportmagazin
23:35 Híradó ism.

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

dalom
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

10:00 A Hortobágy örökös pásztora  
színes, magyar ismeretterjesztő film, 2009 56’ 
rendező: Cséke Zsolt 
operatőr: Cséke Zsolt, Kéry Péter, Linzenbold 
Attila 

11:00 Ízőrzők 32.
11:30 Kézilabda mérkőzés ism. Győr – Érd
14:55 Híradó
15:10 Mozgás sportmagazin
15:40 A gyimesi borbély 

színes, magyar dokumentumfilm, 2008 47’ 
rendező: Zsigmond Dezső 
operatőr: Ágoston Gábor 

16:30 Zöld kommandó 5/1. rész 
környezetvédelmi filmsorozat

17:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:15 Beszélgetés egy bíróval 8/7. rész
18:00 Fény-kép kulturális magazin
18:30 Itthon – otthon 12/3. rész 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
19:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
19:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
20:00 Pénz és taps nélkül  

színes, magyar dokumentumfilm, 1999 48’  
rendező: Cséke Zsolt

20:50 Itthon – otthon 12/3. rész 
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat

21:20 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
ism.

21:50 Ábel a rengetegben 
színes, magyar játékfilm, 1994 102’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Mihályfy Sándor 
író: Tamási Áron 

március 8. vasárnap
9:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
9:30 Mozgás sportmagazin

10:00 Csak tükörben – vallási műsor 10’
10:10 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
10:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:55 Fény-Kép kulturális magazin
11:25 Ízőrzők 32.
15:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:30 Pénz és taps nélkül  

színes, magyar dokumentumfilm, 1999 48’  
rendező: Cséke Zsolt

16:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:35 Ábel a rengetegben 

színes, magyar játékfilm, 1994 102’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Mihályfy Sándor 
író: Tamási Áron 

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

színes, magyar dokumentumfilm, 2008 47’ 
rendező: Zsigmond Dezső 
operatőr: Ágoston Gábor 

19:50 Kamaszok a vészbíróság előtt 
magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 54’

20:45 Mozgás sportmagazin
21:15 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:45 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
22:15 Fény-Kép kulturális magazin
22:45 Kamaszok a vészbíróság előtt 

magyar dokumentumfilm.  
Rendező: Tóth Péter Pál 54’

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

A magát  autodidakta  festőnek 
nevező  Benkóczy  Péter  életraj-
zában  arról  olvashatunk,  hogy 
bár  rajztanára  már  fiatal  korá-
ban felfedezte: van némi affini-
tása a festészethez, tehetségét az 
életre készülés,  a  tanulmányok 
és  a  családalapítás  okán  hosz-
szú  évekig  szunnyadni  hagyta. 
A későbbiek  során  a  négy  évti-
zedes olaj- és gázipari mérnöki 
szakmai  pálya  és  tevékenység 
mellett  háttérbe  szoruló  festést 
felesége,  Márta  inspirációjára 
kezdte el újra a 90-es években. 
Kiváltképp  a  tájképeket,  az  ér-
dekes utca- és falurészeket örö-
kíti meg munkáin. Kedvencei az 
erdélyi  tájak, hazai hegyek-völ-
gyek, a mediterrán térség. 
Pasztell-,  akvarell-  és  kisebb 

számú  olajképein  leginkább 
azokat  a  tájakat  jeleníti  meg, 
amelyeket maga  is bejárt, ezért 
adta  a  Barangolások  térben  és 
időben  címet  a  Szepes  Gyula 
Mûvelődési  Központban  febru-
ár  14-én megnyílt  önálló  kiállí-
tásának. 
Mivel a meghívóban Benkóczy 

Péter  neve  mellett  nem  szere-
pelt  sem  a  festőmûvész,  sem 
a  képzőmûvész  szó,  a  tárla-
tot  megnyitó  Feledy  Balázs 
mûvészeti  író  mindenekelőtt 
azt  kezdte  fejtegetni,  hogy 
egyáltalán  ki  írhatja  neve  mel-
lé  azt,  hogy  „festő”,  illetve  kit 
nevezhetünk  festőmûvésznek? 
Sokaknak  a  legkézenfekvőbb 
válasz  jut  eszébe:  festőmûvész 
az, akinek diplomája van, vagy 
esetleg az, akiről ezt mások meg-
állapítják,  hiszen  fontos,  hogy 
az  emberek  elismerjék,  tudja-
nak róla, hogy ő mûvész. Olyan 
is  van  –  folytatta  a  mûvészeti 

író  –,  aki  saját maga állítja ma-
gáról  azt,  hogy  ő  mûvész,  és 
ennek  megfelelően  igyekszik  a 
közéletben  forgolódni.  Mások 
meg  úgy  gondolják,  hogy  az  a 
mûvész,  aki  tagja  valamelyik 
mûvészeti  társaságnak  vagy 
csoportnak,  és  állandó  résztve-
vője  a  mûvésztelepeknek.  Ám 
bármilyen  meglepő,  mégsem  a 
felsorolt  körülmények  –  még  a 
diploma  sem  –  döntik  el,  ki 
a  mûvész,  hanem  kizárólag  az 
általa  készített  mûalkotás  lesz 
a megmondhatója  annak,  való-
ban  mûvész-e,  aki  készítette  – 
mutatott rá Feledy Balázs, majd 
azzal  folytatta,  hogy  Benkóczy 
Péter  esetében  az  autodidakta 
kifejezés – noha olykor leminő-
sítésként is használják ezt a jel-
zőt – arra utal, hogy önmûvelő, 
önképző  tanuló  alkat,  aki  fon-
tosnak tartja, hogy ismereteit és 
személyiségét  a  folyamatossal 
tanulással  fejlessze.  Korántsem 
jelenthet  semmilyen  leminősí-
tést,  ha  azt  állítjuk  valakiről, 
hogy  autodidakta  festőmûvész, 
Benkóczy Péter kiállítása pedig 
összességében  valódi  mûvészi 
teljesítmény  –  szögezte  le. 
–  Tájképei  a  jó  távlatérzékeny-
ségre  utalnak,  de  tettenérhető 
az  is,  hogy  a mûvész  nemcsak 
a természettel, hanem az épített 
környezettel  is  jó  viszonyban 

van,  és  az  is  nyilvánvaló,  hogy 
a  legjobb  eredményt  elsősor-
ban  tájképeivel  sikerül  felmu-
tatnia.  Akvarelljein  és  pasztell-
jein is remekül érvényesül az a 
technikai  tudás,  amellyel  profi 
szintre emeli a mûvészi világát. 
Ráadásul ez a két technika alap-
vetően  nem  jellemzője  egyet-
len  mûvésznek,  mert  más-más 
alkotási  folyamatot  jelent,  de 
Benkóczy  mindkettőben  ott-
hon  van,  míg  a  kisebb  szám-
ban  jelen  lévő  olajfestményei 
még  némileg  bizonytalannak 
tûnnek,  annak  ellenére,  hogy 
ebben  a  technikában  is  van-
nak  sikeres mûvei  ezen  a  kiál-
lításon – mondta Feledy Balázs 
–  Tájképeinek  különlegessége, 
hogy a mûvész gyakran emberi 
figurákat  helyez  bele  a  képbe, 
amitől  különös  töltetet  kapnak 
a  festmények, mintegy más  di-
menzióba kerülnek. Akvarelljei 
–  mûvészeti  kifejezéssel  élve 
– „ropogósak”, de nem festi  túl 
őket,  hagyja  lélegezni  a  papírt, 
ezáltal  a  frissesség,  elevenség 
sugárzik belőlük. Pasztelljein is 
megtalálja  azt  a  pontot,  ami-
től  képei  nem érzelgősek,  nem 
szentimentálisak,  hanem  emo-
cionálisak, érzelmesek lesznek. 
Pasztellképeivel  is  gyönyörû 
kompozíciókat hoz létre. 

Benkóczy  Péter  a  Balatont 
festő  Vargha  Lászlót,  a  Tabánt 
festő néhai Zórád Ernőt, a pasz-
tellfestő Pósa Edét, de főként az 
erdélyi  közös  mûvésztáborok 
mûvészeti  vezetőjét,  Gonda 
Zoltán debreceni képzőmûvészt 
nevezi meg mestereinek, illetve 
azon kortárs mûvészekként em-
líti,  akik hatottak  rá,  és  akiktől 
sokat tanult. A festészet ugyan-
is  olyan  szakma,  amit  valaki-
től  mindenképpen  tanulni  kell 
–  magyarázta  Feledy  Balázs 
–, és így van ez az autodidakta, 
önképző  mûvész  esetében  is. 
A mûvésztelepeken  való  rend-
szeres részvétel pedig olyan ins-
piráló  erő,  amelyre  Benkóczy 
Péter a festői tudását és teljesít-
ményét építheti. 
A Barangolások  térben  és 

időben  címmel  megnyílt,  első 
érdi  önálló  kiállításán  az  alko-
tó  bejárja  a  magyar  tájakat  a 
Dunántúltól  a  Tiszán  keresztül 
Erdélyig. A megnyitónak sajátos 
hangulatot kölcsönzött az a trió, 
amelynek tagjai – Nick Brigitta, 
Biri  Ingrid,  Galambos  Katalin 
– erdélyi népdalokat adtak elő. 
A tárlat  március  8-ig  –  a 

mûvelődési központ nyitva  tar-
tásának ideje alatt – még megte-
kinthető a Szepes Galériában. 
  Bálint Edit

Barangolások térben és idõben Benkóczy Péterrel

Emocionális pasztellek és akvarellek
Korántsem érzelgõsek, 
hanem inkább mélyen 
emocionálisak Benkóczy 
Péter képei, amelyekkel 
a magyar tájakat járja be 
a Dunántúltól a Tiszán 
keresztül Erdélyig – mu-
tatott rá Feledy Balázs 
mûvészeti író, aki a csak-
nem egy évtizede váro-
sunkban élõ festõmûvész 
elsõ érdi önálló kiállítá-
sát nyitotta meg febru-
ár 14-én a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központban. 

A népzenei trió erdélyi muzsikával lepte meg a kiállítás résztvevõit – mellettük M. Nagy Péter, a kultúrház munka-
társa és Benkóczy Péter festõmûvész

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Benkóczy Péter remek tájképeiben gyönyörködve a megnyitó résztvevõi is 
beleképzelhették magukat abba a festõi világba, amit az alkotó tárt eléjük

Az épített környezet, egy-egy falu vagy utcarészlet is megragadta az alko-
tó képzelõerejét
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Az Európai Unió és az Amerikai 
Egyesült Államok szabadke-
reskedelmi megállapodásának 
hátteréről és ennek hazánkra 
gyakorolt hatásairól Érden tar-
tott választókerületi fórumot 

a Jobbik országgyûlési kép-
viselője, Gyöngyösi Márton. 
A rendezvény házigazdája Pulai 
Edina, a Jobbik Pest megye 1. 
számú választókerületének el-
nöke és Erdélyi-Sándor Áron, a 

párt választókerületi szervezője 
volt. Az országgyûlési képvi-
selő előbb a küszöbön álló, az 
Európai Unió és az USA közötti 
szerződés elsősorban hazán-
kat érintő negatív hatásairól 

beszélt, majd előadása végén 
– az ukrán válság kapcsán – az 
unió és Magyarország szuve-
renitásának kérdését is érin-
tette. Röviden felvázolta azt a 
folyamatot, amelynek része-
ként Magyarország „szenvedő 
alannyá” vált. Hazánk a rend-
szerváltást követően a moszk-
vai befolyás alól felszabadulva 
egy pillanat alatt az euroatlanti 
szövetség kezébe került. Vagyis 
az egyik hatalmi struktúrából 
azonnal egy másikba – gyar-
mati sorból ismét gyarmati 
sorba – süllyedt. Gyöngyösi 
Márton kifejtette, hogyan ke-
rültek „ebek harmincadjára” 
az egyébként rosszul mûködő, 
de hatalmas piacokat kiszol-
gáló, magyar ipari vállalatok. 
A szabadkereskedelmi megálla-
podással kapcsolatosan szerinte 
most épp olyan álságos propa-
ganda folyik, mint az Európai 
Unióhoz való csatlakozásunk 
előtt. Nevezetesen: a szerződés-
nek kizárólag csak az előnyeit 
emelik ki, a negatív hatásait vi-
szont elhallgatják. Ugyanakkor 
egyértelmû – fûzte hozzá –, 
hogy ez a megállapodás kizáró-
lag a nagytőkét és a nagyipari 
államokat szolgálja. Köztudott 
például, hogy Európában sok-
kal szigorúbb törvények védik 
a munkavállalókat, jóval szigo-
rúbbak a termelési és a fogyasz-
tóvédelmi előírások is, amelyek 
az USA-val kötött szabadke-
reskedelmi megállapodás ér-
telmében megváltoznának, így 
– ahogy az Amerikai Egyesült 
Államokban nincs akadálya en-
nek – a génmódosított termékek 
is megjelenhetnek a piacainkon. 
Ez pedig még az alkotmányt is 
kereken felülírja, és tönkreteszi 

a magyar gazdaságot – húzta alá 
a parlamenti képviselő. Szerinte 
a küszöbön álló szerződés kizá-
rólag azokat az államokat szol-
gálja, ahol erős az ipari lobbi, de 
Európa mindenképpen veszíte-
ni fog a gazdasági előnyéből, 
és tovább tágul a szakadék a 
gazdag ipari országok, valamint 
a fejlődő keleti és a déli álla-
mok között, holott épp ennek 
csökkentésére kellene törekedni 
– emelte ki Gyöngyösi Márton, 
majd előadása végén – az ukrán 
válsággal kapcsolatosan – pár 
szóban hazánk szuverenitását 
is érintette. Kijelentette: Európa 
nem független, hiszen látható, 
hogy az ukrán válság kapcsán 
is a saját érdekei ellen cselek-

szik, amikor azokról a gazdasá-
gi szankciókról dönt, amelyek 
az euroatlanti hatalom és he-
gemónia növelését szolgálják, 
valamint az Amerikai Egyesült 
Államok pénzügyi és gazdasá-
gi fölényét érvényesítik. Ha az 
EU-USA szabadkereskedelmi 
megállapodás létrejön, Európa 
elveszíti azt a kevés függet-
lenségét is, ami eddig még 
megmaradt számára, ezért  
Magyarországnak saját magá-
nak kell kezébe venni a sorsát, 
hogy elérje semlegességét, és ne 
függjön sem az Európai Uniótól, 
sem az USA-tól – hangsúlyozta 
Érden megtartott választókerü-
leti fórumán a Jobbik parlamen-
ti képviselője.  Bálint Edit

Választókerületi fórumot tartott Érden a Jobbik országgyûlési képviselõje

A szabadkereskedelmi megállapodás veszélyei
Magyarország csak károsultja lehet az Európai Unió és az Amerikai Egyesült 
Államok küszöbön álló szabadkereskedelmi megállapodásának, amely kizárólag 
a nagytõkét és a nagyipari államok profitjának gyarapodását szolgálja, miközben 
jelentõsen sérül a bíróságok szuverenitása, a génmódosított termékek engedélye-
zése pedig felülírja az alkotmányt és tönkreteszi a magyar gazdaságot – jelentette 
ki Gyöngyösi Márton, a Jobbik országgyûlési képviselõje, aki ebben témában vá-
lasztókerületi fórumot tartott február 19-én Érden. 

A házigazdák és a vendég: Erdélyi-Sándor Áron, Gyöngyösi Márton országgyûlési képviselõ, Pulai Edina, a Jobbik 
1. számú választókerületének elnöke
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A választókerületi fórum érdi hallgatósága

helyi társadalom
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Immár harmadik éve rendezik 
meg a gyermekkönyvtárban ezt 
a programsorozatot, amelynek 
során a gyerekek játékos és 
kreatív feladatokon keresztül is-
merkedhetnek meg népi hagyo-
mányokkal, illetve más népek 

kultúrájával. A rendezvények 
elsődleges célja, hogy felhívják 
a figyelmet a gyermekkönyv-
tárra és az olvasás fontosságára 
már a legkisebbeknél is. Az egy-
órás, ingyenes alkalmak min-
denképp kitûnő esélyt kínálnak 

erre, hiszen a gyermekek új 
élményekkel gazdagodhatnak, 
és az sem véletlen, hogy közü-
lük rengetegen vissza is térnek 
a könyvtárba – az ily módon 
rendszeres olvasókká váló gye-
rekeknek a könyvtár ajándék ol-

vasójeggyel kedveskedik. Tavaly 
például a Mikulás-nap volt az 
egyik legnépszerûbb esemény, 
sok-sok látogatóval.

Az elmúlt hónapban farsang-
váró kreatív foglalkozásokkal 
várták a fiatalokat, ezen kívül 
pedig a kínai és japán kultúrá-
ról – egyebek között történelmi 
hagyományaikról, szimbólu-
maikról, étkezési szokásaikról 
– szerezhettek új ismereteket. 
Februárban a mackó-napoké 
a főszerep, amely elsősorban 
óvodás csoportoknak nyújt le-
hetőséget arra, hogy játékosan 
ismerkedhessenek meg a külön-
böző medvefajtákkal, „híres” 
mackókkal, és kézmûveskedés 
során maguk is elkészíthessék 
saját emléktárgyukat. 

Az eseményeket Kondriné 
Varga Nelli gyermekkönyvtáros 
szervezi, rendszeresen mint-
egy 20-28 gyermekkel – érdek-
lődők pedig folyton akadnak, 
szép számmal. Február 9-én 
a Kincses óvoda csoportja lá-
togatott el a remek hangulatú 
programra. A kicsik szemmel 
láthatóan érdeklődve figyelték 
a leggyakoribb mackófajtákról 
szóló kiselőadást, megismerhet-
ték a medvéhez kapcsolódó ta-
vaszváró néphagyományt, talá-
lós kérdésekben próbálhatták ki 
magukat, mackóhangokat hall-
gathattak, a hangszóróból pedig 
a Kaláka együttes nyújtotta a 
zenei aláfestést. A foglalkozás 
során azt is kipróbálhatták, ho-
gyan mozog egy igazi medve, 
a „macibarlangba” is bebújhat-
tak, végezetül pedig elkészít-
hették saját kismackójukat, sőt, 
új versekkel és mondókákkal is 
gazdagodhattak. 

Szintén ebben a hónapban 

Különleges bûnmegelőzési órák 
indultak múlt csütörtökön az 
Érdi Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium 9-12. osz-
tályosai részére: a gyerekek ide-
gen nyelven hallgathatják meg 
az előadást, és a beszélgetés 
sem magyarul folyik.

– A tavalyi tanévtől kezdve 
Pintér Imre rendőr alezredes, 
bûnmegelőzési tanácsadó szer-
dánként három-négy órát ná-
lunk tölt, és a gimnazistáink-
kal foglalkozik. Most lehetőség 
nyílt arra, hogy a rendőrségtől 
egy angolul, olaszul és spa-
nyolul beszélő rendőr had-

nagy, Kedves Ida tartson idegen 
nyelvû bûnmegelőzési előadást 
a középiskolás diákoknak. Az 
első alkalommal az olasz nyel-
vet tanuló 9-12. osztályosok kö-
zül vehettek részt ezen a rend-
hagyó órán azok, akik értik és 
szívesen beszélik a nyelvet; a 
következő héten kerül sor az 
angol, majd a spanyol nyelvû 
előadásra – mondta lapunknak 
Pintérné Bernyó Piroska igazga-
tó, akitől megtudtuk azt is: az 
óra témája az internethasználat 
volt, amiről egyébként már volt 
szó az iskolában, a biztonságos 
internet világnapján. 

Érdemes megemlíteni: a 
Gárdonyi gimnáziumban első 
nyelvként németet és angolt 
tanulnak a gyerekek, második 
nyelvként az olaszt és a spanyolt 
(és természetesen a németet, il-
letve az angolt) választhatják a 
gyerekek. A rendhagyó órákon 
persze nemcsak a nyelvgyakor-
láson van a hangsúly, hanem a 
bûnmegelőzésen is; ezeket az 
előadásokat az igazgatónő ki-
emelten fontosnak tartja.

– A 12-18 éves gyerekek, fi-
atalok nagyon nehezen fogad-
ják, ha valamire direkt módon 
figyelmeztetik őket – a többség 
ezt automatikusan elutasítja. 
De ha több oldalról, folyama-
tosan kapnak jelzéseket, és 
többféle módon felhívjuk a fi-
gyelmüket bizonyos veszélyek-
re, beugrik majd nekik, hogyan 
oldják meg a helyzetet, ha őket 
éri atrocitás. Ha egy foglalkozás 
után öt-tíz gyerekben megma-
rad, amiről szó volt, lassan el-
jutunk odáig, hogy a többségre 
is hatni tudunk. Az órákon a 
diákok szituációs játékokon ke-
resztül ismernek (és oldanak) 
meg bizonyos helyzeteket. Azt 
tapasztaljuk egyébként, hogy 
az ilyen alkalmakon (ahol álta-
lában tanár nincs jelen, csak a 
szakember) jobban megnyílnak 
– mondta még Pintérné Bernyó 
Piroska.

A bûnmegelőzési órák főbb 
témái az internetezésben rejlő 
veszélyek, a drogok, a csalá-
don belüli erőszak, az agresszió 
– ezek érintik leginkább ezt a 
korosztályt. De volt már olyan 
fórum is, amely nagyszülőknek 
és unokáknak szólt, azon okból, 
hogy egy időben megszaporod-
tak az idősek ellen elkövetett 
csalások, támadások.  Á. K.

Rendhagyó órák szakemberektõl, három nyelven

Drogokról, agresszióról, egyéb veszélyekrõl
Idegen nyelvû bûnmegelõzõ órák kezdõdtek a Gárdonyi 
iskola gimnáziumi tagozatán. A gyerekek olasz, angol 
és spanyol nyelven hallgathatják meg a rendõrség 
elõadóját, és természetesen õk maguk is így szólalhat-
nak meg a foglalkozásokon. Pintérné Bernyó Piroska 
igazgatónõ lapunknak elmondta: nagyon fontosnak 
tartja, hogy a bûnmegelõzéssel az iskolában is fog-
lalkozzanak; rendszeresen tartanak rendhagyó órákat, 
szakember bevonásával.

A bûnmegelõzési órán nemcsak az elõadó, hanem a diákok is olaszul 
beszéltek
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Ismerkedés népi hagyományokkal, más népek kultúrájával

Ha február, akkor mackó-napok!
Játékos, egyben kreatív programsorozattal kívánja közelebb hozni a kultúrát a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára az óvodásokhoz, kisiskolások-
hoz,  januártól egészen májusig. A változatos programok között minden korcsoport 
megtalálhatja a számára megfelelõt, hiszen a különféle foglalkozások alkalmával 
megismerkedhetnek az aktuális ünnepekkel vagy éppen a kínai, a japán, az indián 
és a görög kultúrával. „Minden foglalkozás tartalmaz új ismereteket, ismerkedést 
a Gyermekkönyvtárral, kis könyvtárhasználatot, játékos feladatokat és kreatív 
kézmûveskedést is.” – írja a Gyermekkönyvtár a pedagógusok számára kiküldött 
hírlevelében. A foglalkozások elõzetes bejelentkezés után bármelyik érdi óvoda, 
általános iskola számára elérhetõk. 

rendezték meg a Bálint-na-
pi kreatív kézmûveskedést, 
amelynek során a gyerekek sa-
ját készítésû ajándéktárgyakkal 
és képeslapokkal lephették meg 
szeretteiket. A márciusi tavasz-
váró programokon az óvodások 
játékosan ismerkedhetnek meg 
a hazánkban honos madarakkal 
és növényekkel, a húsvétváró 
kreatív foglalkozáson pedig a 
jeles ünnepre készülhetnek. 

Áprilisban az indián népcso-
portok lesznek középpontban, 
majd az anyák napi foglalkozá-
son készíthetnek egyedi ajándé-
kokat édesanyjuk számára a leg-
kisebbek. A programsorozatot  
előreláthatólag májusban, az 

ókori görögökről szóló játékos 
történelmi foglalkozás zárja.

A gyermekkönyvtár program-
sorozata tehát kiváló lehetőség 
arra, hogy a gyerekek – már a 
három éves korcsoporttól kezd-
ve egészen a felső osztályig 
– szórakozva szerezhessenek 
új ismereteket a néphagyomá-
nyokról, ünnepekről, vagy ép-
pen távoli tájakra kalandozhas-
sanak el. A szervezők mindig 
nagy gondossággal választják 
ki az egyes foglalkozásokon 
szereplő feladatokat, játékokat, 
így azok kiválóan igazodnak az 
adott korcsoport érdeklődésé-
hez és igényeihez. 

 Faiszt Nóra

A mackó–nap lekötötte a szép számmal érkezett ovisok figyelmét  
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Barátságos környezet várja az érdeklõdõket

A „mackóles” nagy sikernek örvendett

mozaik
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Közhelynek számít, de azért 
igaz az általánosítás: nagy baj 
van a gyerekek, az ifjúság ér-
tékrendjével, viselkedésével, 
tanulásával, munkájával. Ha 
figyelünk, a szomorú és el-
gondolkodtató valóságot látjuk 
– italozás, drogozás, erőszak. 
A környezetünkben, a csalá-
dokban, az oktatási intézmé-
nyekben. 

A gyerekek, diákság közötti 
agresszív viselkedés nem csak 
a fizikai erőre értendő, hanem 
a kiközösítésre, piszkálásra, 
csínytevésekre is. Kérdés, hogy 
meddig „csíny” egy cselekedet, 
mettől pedig agresszió, vagy 
bûn? Az agresszió és a bûn 

egyértelmûen az együttélés, 
a társadalmi szabályok durva 
megsértését jelenti, a törvény 
büntetni rendeli. Tragikus kö-
vetkezményei lehetnek a diák-
ság körében az általuk „csak 
csíny”-nek, ugratásnak minő-
sített piszkálódásnak, hiszen 
egyénileg változó, hogy meny-
nyit bír el lelkileg, idegileg a ki-
gúnyolt, nevetség tárgyává tett, 
kiközösített, vagy bántalmazott 
személy. Sajnos, van példa az 
öngyilkosságba menekülésre is 
a hatalmaskodók elől nem is 
egy esetben – például nemrég 
az iskolában ugrott ki az emele-
ti ablakból a diák. 

A család, a szülők felelőssége, 

A szülõk, a nevelõk és a média felelõssége
mintája a viselkedési normák-
ban meghatározó lehet, hiszen 
a gyerekek születésüktől ebben 
a közegben élnek. A családban 
szerzett tapasztalatok alakítják 
ki az értékrendet, a társadalmi 
együttélés szabályaihoz való vi-
szonyulást, fontos a rendszeres-
ség, a gondolkodásmód, a mun-
kához, feladatok elvégzéséhez 
való hozzáállás is. Ezért fontos, 
hogy legyen időnk a gyerekre, 
amikor szól, hogy valamit mon-
dani akar. Ne találjunk kifogást, 
hogy sürgős dolgunk van. „Le 
kell mindent tenni, nincs az a 
híradó, nincs az a meccs, ami 
ennél fontosabb lenne, mert a 
gyerek kétszer fog ilyet mon-
dani, harmadjára nem fog hoz-
zánk fordulni azzal, hogy eze-
ket a kéréseit vagy kérdéseit, öt-
leteit, vagy bármit megpróbálja 
bemutatni nekünk. És elmegy. 
És eltávolodik, és úgy fogunk 
együtt élni a családi kubatúrá-
ban, a lakáson belül, mint az 
idegenek. Apa, anya, gyerek, 
látszatra csupa szív, szeretet, 
mint a Mézga család, de va-
lójában nem ismerik egymást, 
mert egymással hátnak élik az 
életüket vagy ki-ki „a saját szá-

mítógépében”. (Zacher Gábor: 
Mindennapi mérgeink)

Nem vitatható el, sőt, kieme-
lendő az óvodákban, különösen 
pedig az oktatási intézmények-
ben dolgozó pedagógusok szere-
pe, hiszen itt alakulnak ki a kor-
társ kapcsolatok. Ezek a szerep-
lők nagyjából egyenrangúak, de 
köztük vannak a többiek felett 
uralkodni vágyók is. (Nem írok 
nevelési-oktatási intézményt, 
hiszen a nevelés lehetőségét 
– részben – elvették a pedagó-
gusok eszköztárából. Ugyanis 
a diákoknak „jogaik” vannak, 
ezért adott esetben anyuka-apu-
ka beszalad az iskolába „elintéz-
ni” a tanárral a konfliktust, ami 
a pedagógus megfenyegetését, 
sőt, megverését jelenti eseten-
ként, ahogy ezt hallhattuk már 
sokszor. A gyerekben így csak 
az erősödik meg, hogy neki joga 
van – a kötelesség, a felelősség 
és a tisztelet fogalmát viszont 
nem ismeri.) 

Észre kell venni a gyereken 
a hirtelen változást: túl csen-
des, visszahúzódó, nincsenek 
barátai, nem mesél semmit az 
iskolában történtekről, ha kér-
dezzük „semmi” a válasz, bús-

komor, ha kifogásokat keres, 
hogy miért nem akar iskolába 
menni – például fáj a feje, hasa, 
gyomra … stb. A kamaszoknál, 
serdülőknél ez fokozottan je-
lentkezhet. Az iskolákat tekint-
ve nem mindegy a pedagógu-
sokra jutó tanulói létszám sem. 

Nem hagyható figyelmen kí-
vül a média – főleg a televízió 
– hatása sem, például, hogy az 
erőszak ábrázolása milyen ha-
tással van a gyerekekre – fel-
nőttekre is – mennyiben vált ki, 
motivál agresszív viselkedésre. 

Beszélnünk érdemes a dro-
gokról is, hiszen egyre fiatalabb 
korosztály kerül kapcsolatba a 
kábítószerekkel. Rendkívül fon-
tos az időben történő, kellő felvi-
lágosítás, a veszélyekre való fel-
hívás. A dílerek ugyanis kihasz-
nálják a tudatlanságot, hiszé-
kenységet és teszik szinte észre-
vétlenül kábítószer fogyasztóvá 
a fiatalokat. Jó ötlet volt, hogy 
Érden Pintér Imre rendőr al-
ezredes, bûnmegelőzési tanács-
adó a szülők részére is tartott 
tájékoztatást, előadást ebben a 
témában. 

Az agresszió és a kábítószer 
használat elleni küzdelemben 

kiemelendők a megfelelő, a jó 
cél irányába mutató szabadidős 
programok, rendezvények, sport-
események, táncházak, állatok 
világnapja, irodalmi-, versmondó 
versenyek, mûvészeti pályáza-
tok, cserkész- és sporttáborok  
stb. szervezése. A jó közösség, a 
klubok, az egyesületek nagy ha-
tással vannak a gyerekek gondol-
kodására, erkölcsi fejlődésére, 
cselekedeteire. (A vallásos neve-
lés nem az elsők között van, de 
50 év agymosása, egyházellenes-
sége nem múlt el nyomtalanul a 
felnőttek körében.) A közösségi, 
ifjúsági házakban a fiatalok 
számára szervezett programok 
azonban hozzájárulnak a sza-
badidő kulturált, hasznos eltöl-
téséhez. Reméljük, hogy vonzó 
alternatíva a bandába verődés-
sel, a csavargással, a kocsmai, az 
italtól és dohánytól bûzlő szóra-
kozóhelyekkel szemben – ahol 
már ott van a bûnözés világa. 
Az agresszió, az ital, a drog, az 
őrjöngő, ricsajozó nihil. 

A zuhanás a semmibe – ahon-
nan nem mindig van visszaté-
rés.  

K. Patakfalvy Katalin 
 Érd

Fórum

Az internet számos veszélyt rejt 
a gyermekekre nézve, hiszen 
ők még képtelenek helyesen 
szûrni és értékelni a kapott in-
formációt, megkülönböztetni 
az értékeset az értéktelentől. 
Képzeljük el az internetet úgy, 
mint egy hatalmas labirintust, 
aminek nincs kijárata, bármer-
re elindulhatunk, mert folyton 
változik, bővül. Minden ajtó 
mögött van valami, de hogy mi, 
azt csak akkor tudjuk meg, ha 
már kinyitottuk. És képzeljük 
el, hogy ebbe a labirintusba egy 
gyereket engedünk be, egyedül.

Ezért minden szülőnek azt 
ajánljuk, hogy: 

– Készítse fel gyermekét az 
internet helyes használatára, az 
internet világára!

– A szülő irányítsa a gyermek 
internetes tartalmakkal kapcso-
latos érdeklődését!

– A szülő mindig legyen ér-
deklődő akkor, ha a gyermek 
valamilyen általa felfedezett ne-
tes újdonságról számol be, vagy 
éppen valami olyanról, amely 
számára nem tetsző! 

– Alkalmazzon szûrőprog-
ramokat a biztonságosabb in-
ternetezés érdekében! Ezek 
segítségével megválogathatja a 
gyermeke számára elérhető ol-
dalakat, megelőzheti a pedofil 
jellegû zaklatásokat, valamint 
azt, hogy gyermeke erőszakos 
tartalmakra bukkanjon a világ-
hálón! 

– Szakítson időt a közös ször-
fözésre, így gyermekét hozzá-

szoktathatja ahhoz, hogy az in-
ternetezés lehet közös program 
is!

– Amennyiben tudomására 
jut, hogy gyermekét bármilyen 
formában zaklatják az interne-
ten keresztül, azonnal forduljon 
a rendőrséghez!

A gyermekeknek pedig a kö-
vetkezőkre hívjuk fel a figyel-
mét:

– Az internet világháló: min-
denkihez eljut, amit oda egy-
szer feltöltünk!

– Vigyázz, milyen képeket 
raksz fel a közösségi oldalakra, 
vigyázz, miket posztolsz ki!

– Minél személytelenebb elér-
hetőséget adj meg!

– Soha ne add meg a lakcíme-
det, telefonszámodat senkinek 
az interneten keresztül!

– Mindig más regisztrációs 
nevet és jelszót használj!

– Soha ne jelöld be a jelszó 
megjegyzése részt!

– Ne használd a nevedet re-
gisztrációs névként!

– Letöltések alkalmával fi-
gyelj, hogy csak azokat a tartal-
makat töltsd le, ami nem tilos, 
mert az illegális tartalom letöl-
tését a törvény bünteti!

– Internetkávézóban vagy wi-
fipontról ne intézz személyes 
ügyeket! 

– Ne hagyd őrizetlenül a szá-
mítógépet és ne maradj beje-
lentkezve, amikor nyilvános 
helyen chatelsz, vagy belépsz a 
közösségi oldaladra!

– Találkozót, randevút ne be-
szélj meg! Ha mégis, akkor el 
kell mondanod a szüleidnek, és 
fontos, hogy valaki elkísérjen!

– Képeket (főleg erotikus tar-
talmúakat) soha senkinek ne 
küldj át, mert bárki bármikor 
visszaélhet vele, akár zsarol-
hatnak is, illetve zaklathatnak 
miatta!

A nyolc leggyakoribb hiba, 
amivel az internetező gyerekek 
veszélybe sodorják magukat:
1.  Közzéteszik saját maguk 

vagy mások személyes ada-
tait.

2.  Felelőtlenül megosztják jel-
szavaikat.

3.  Túlzott figyelmet kiváltó 
képeket közölnek magukról 
és másokról.

4.  Illegális tartalmakat töltenek 
fel, vagy le.

5.  Azt hiszik, hogy tevékenysé-
gük anonim az interneten.

Veszélyek, amelyek a gyerekekre leselkednek

Az internet csodálatos, de…
Az internet nagyszerû eszköz, de veszélyeket is rejt. 
A gyermekek és a fiatalkorúak védelme az internet 
káros tartalmaival szemben egyre fontosabb kérdés 
napjainkban. A tisztességes weboldalak mellett ta-
lálkozhatunk olyan oldalakkal, amelyek megtévesztõ, 
hamis információkat vagy az egészséges erkölcsi- és 
szellemi fejlõdésre káros tartalmakat, így pornográf és 
erõszakos tartalmú információkat közölhetnek.

6.  Levélszemetet nyitnak meg.
7.  Valótlan információkat 

továbbítanak anélkül, hogy 
meggyőződnének azok hite-
lességéről és aktualitásáról.

8.  Felelőtlenül kattintanak bár-

milyen linkre, anélkül, hogy 
tudnák, biztonságos oldalra 
vezet-e. 

Pest Megyei  
Rendőr-főkapitányság

Bûnmegelőzési Osztály

Cyberbullying = internetes zaklatás
A gyerekek sokszor nem érzik az online világ veszélyeit, nincsenek 
tisztában a hatásaival, nem ismerik a mobil-, online eszközök ere-
jét. Ugyanakkor a fiatalok számára az internet, a mobiltelefonok 
és számítógépek világa fontos és mindennapos dolog. Fenyegetés, 
zsarolás, cikizés, kiközösítés, megszégyenítés, illetéktelen képek, 
lejárató mobilfelvételek, rosszindulatú megjegyzések, álprofil és 
még sok más fenyegeti a gyerekeket a világhálón. Ahhoz, hogy 
megvédhessük gyermekeinket az internetes zaklatóktól, lépést kell 
tartanunk a technika fejlődésével. Próbáljuk meg nyomon követni 
gyermekünk társadalmi életét a közösségi oldalakon! Erre jó lehe-
tőséget ad, ha a szülő is be van jelölve ismerősként.

Amennyiben úgy látjuk, hogy gyermekünket nyomasztja vala-
mi, visszahúzódó lesz, feszültnek, idegesnek tûnik internetezés 
vagy mobilozás után, esetleg romlik a tanulmányi eredménye, 
akkor nézzünk alaposabban utána annak, mit csinál a neten. 
Ha kiderül, hogy cyberbullying áldozata lehet, akkor mentsük 
el a bizonyítékokat és jelentsük be a dolgot. Ha a gyerek kevésbé 
közlékeny, nem nyílik meg, akkor keressük vissza a bejegyzéseit, 
chatarchívumát vagy a böngészési előzményeit.

 A cyberbullying jelensége az általános és középiskolások 
életében a legjellemzőbb. Ha a gyerek iskolatársai felől érkezik 
támadás, az események dokumentálása után jelezni kell a prob-
lémát a pedagógusoknak és a szülőknek. Értesíthetjük a weboldal 
üzemeltetőjét és a www.biztonsagosinternet.hu portált, súlyos eset-
ben a rendőrséget. A kiskorúak személyes adataival való vissza-
élés, fizikai fenyegetés vagy szexuális zsarolás törvénybe ütközik, 
ezekben az esetekben mindenképp értesítsük a hatóságokat!

Akik káros, veszélyes tartalmakkal találkoznak az interneten és 
nem tudják, hogy mitévők legyenek, tanácsadást kaphatnak a Kék 
Vonal holnapján, illetve a 116-os és a 111-es ingyenes számon.

kaleidoszkóp

A Saint-Gobain Építőanyag Kereskedelmi Zrt. a nagy múltú, 
Európában építőanyag kereskedelemben és gyártásban is élenjáró francia 
Saint-Gobain csoport tagja. Országos kereskedelmi hálózatát 30 Raab 
Karcher és 2 Platform építőanyag áruház alkotja. Szakkereskedéseinkben 
teljes körű építőanyag szortiment várja az építtetőket, mesterembereket 
és felújítókat.

Az áruházlánc budaörsi áruházába 

PÉNZTÁROS 
munkatársat keres.

Amit nyújtunk: 
• stabil nemzetközi háttér 
• hosszú távú munkalehetőség 
• fejlődési lehetőség, továbbképzések
• rendezett munkakörülmények
• versenyképes juttatások (alapbér, Cafeteria, prémium lehetőség)
• tettre kész kollégákból álló összeszokott, lelkes csapat

Amit elvárunk:
• vevő központú gondolkodás
• pontos, felelősséggel végzett munka
• együttműködés a társosztályokkal
• pénztárkezelési gyakorlat

Előny:
• adminisztrációban való jártasság
• építőipari tapasztalat

Tapasztalatát bemutató szakmai önéletrajzát 
az allas@saint-gobain.com e-mail címre várjuk.

VÁRJUK ÖNT IS PROFI CSAPATUNKBA!

Problémát jelent a csendes hangok észlelése?

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

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

Hallja meg a világot a legdiszkrétebb
módon, a legolcsóbban!

Igény esetén térítésmentesen
megvizsgáljuk hallását is!

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

06-80/182-182
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L? Két héten keresztül
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AJÁNDÉKBA
ADUNK!

Kiemelt

AKCIÓ!

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

megkönnyíti a környezetemmel való 
kommunikációt”!
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A II.  Érd  Szépe  választás  nyi-
tóbeszédét  Dr.  Aradszki 
András  országgyûlési  képvi-
selő,  a  Nemzeti  Fejlesztési 
Minisztérium  energetikáért  fe-
lelős  államtitkára  tartotta,  aki 
egyben  a  verseny  fővédnöke  is 
volt. Egyebek mellett elmondta, 
hogy igazán csak az lehet szép, 
aki  jó  és  tiszta  is  egyben,  és 
ez  a  meghatározás  tökéletesen 
alkalmazkodik az Érd Szépe vá-
lasztáshoz, hiszen ez a verseny 
többről  szól,  mint  pusztán  a 
szépségről.  Az  intelligencia,  a 
rátermettség, az erény ugyanúgy 
a szépség kelléktárába tartozik, 
mint a szép mosoly, vagy éppen 
a gyönyörû haj. Ennek jegyében 
már a szervezéskor eldöntötték, 
hogy a versenyzők pontozásnál 
a  szép  külső  mellett  a  jó  kom-
munikációs készség is ugyanak-
kora jelentőséggel bír. 

Az  eseményen  megjelentek 
a  környék  településeinek  veze-
tői  is:  Szolnoki  Gábor,  Tárnok 
polgármestere,  Elek  Sándor, 
Törökbálint  polgármestere, 
Földvári  László  alpolgármester, 
valamint  Bogó  László,  Diósd 
polgármestere.  A II.  Érd  Szépe 
igen  színes  összetételû  zsûrit 
vonultatott  fel,  tagjai  között 
szerepelt  a  koronát  felajánló 
Zema  ékszermárka  képviselet-
ében  Papp  Zsófia  külkereske-
delmi  igazgató,  a  zsûri  elnöke, 
valamint  Csomor  Csilla  Főnix 
díjas  színésznő,  Pataki  Ádám, 
az  ország  tortája,  év  fagylaltja 
és egyéb cukrászati események 
szakmai  vezetője,  a  kiváló  ér-
di  Pataki  cukrászda  képvisele-

tében,  Dittrich  Ervin  operatőr 
és  fotográfus,  Makai  Ferenc, 
az  Öthét  Egyesület  elnöke,  dr. 
Jenei  András  főorvos,  a  Jenei 
Fogászat  tulajdonosa  és  ügy-
vezető  igazgatója,  Zamecsnik 
Balázs,  az  Érdi  Állatpatika  és 
Rehabilitációs központ ügyveze-
tője,  Balogh  Adry  divattervező, 
a Kalocsastyle.com  tulajdonosa 
és  tervezője,  Turbók  János,  az 
Agárdi  Popstrand  főrendezője, 
Ölvedi  Réka,  az  Érd  FM  mun-
katársa,  Keszthelyi  László  ügy-
véd, a verseny jogi képviselője, 
Tórizs  Hajnalka  versenyigazga-
tó,  a  verseny  szervezője,  Bada 
Zoltán,  az  Érd  Szépe  verseny 
alapítószervezője  és  Gájász 
Enikő  újságíró,  az  Érdi  Újság 
munkatársa. 

A versenyzők  értékelése 
három  versenyszám  alapján 
történt:  külső  megjelenést, 

kommunikációs  készséget  és 
királynői  megjelenést  értékelt 
a zsûri. Az első próba előtt az 
izgatott  közönség  megtekint-
hette  az  Érd  Szépe  döntősei-
nek felkészülési, szaknyelven: 
werkfilmjét.  Bada  Zoltán,  a 
verseny alapítója a vetítést kö-
vetően elmondta, hogy számá-
ra  nagyon  meghatóak  voltak 
ezek  a  képsorok.  Azt  is  el-
árulta, hogy a szépségverseny 
ötlete  egy  vasárnapi  ebédnél 
fogant  meg  benne,  de  olyan 
erős volt ez az álomkép, hogy 
minden  erejét  befektetve  már 
másodjára  szervezte  meg  az 
eseményt.  Mint  elmondta:  ér-
téket  szeretne  teremteni a  tér-
ségben, és a sikerre való tekin-
tettel jövőre még több térséget 
átfogó  rendezvény  megvalósí-
tására  készül.  A II.  Érd  Szépe 
választásnál  legnagyobb segít-

séget számára Tórizs Hajnalka 
jelentette,  aki  profizmusával 
karban  tartotta  Bada  Zoltán 
néha  egekbe  szökő  vágyait, 
persze az alapító szervezőt is-
merve ezek a merész álmok a 
jövőben  még  megvalósulhat-
nak.

A kisfilm  után  megkezdődött 
a  verseny  első  száma,  amely-
ben a gyönyörû  lányok  farmer-
ben  és  pólóban,  azaz  egyszerû 
hétköznapi viseletben mutatták 
meg  magukat.  Ezután  egy  iga-
zi zenei  ínyencség következett, 
színpadra  lépett  a  nemzetkö-
zi  ismertségû  Gloria  Singers 
női  énekegyüttes,  melyben  a 
pophangzást  Fehér  Adrienn, 
az  opera  dallamvilágát  Tótpál 
Szilvia,  a  jazzhangvételt  pedig 
Jelinek  Zsu  valósította  meg. 
A változatos  zenei  produkci-
ót  változatos  táncbemutatók 
követték.  Okkal  keltette  fel  a 
nézők  figyelmét  a  Frutti  Tánc 
Sportegyesület tánccsoportja, és 
igazi  latin  hangulatot  varázsolt 
az  Érdi  Tánc  Sportegyesület. 
A produkciók  után  újabb  ver-
senyszám következett, melyben 
a  királynőjelöltek  későbbi  vá-
gyaikról beszéltek. 

Ezt követően szenzációs kon-
certet  adott  Vastag  Csaba.  Az 
énekes nem  törődve a  színházi 
elrendezéssel,  egyhamar  tánc-
parkettet  varázsolt  a  nézőtér-
ből, és ahogy az már  tőle meg-
szokott,  együtt  énekelt  közön-
ségével,  sőt,  a  koncert  alatt  a 
színpadot elhagyva a nézőtéren 
„bulizott” rajongóival. 

A következő színpadi képben 
a versenyzők Balogh Adry cso-
dálatos kalocsai ihletésû estélyi 
ruháiban  jelentek  meg,  majd 
elérkezett  a  várva  várt  pilla-
nat,  a  koronázás.  A 3.  helye-
zett  és  egyben  a  királynő  2. 
udvarhölgye  Miseta  Bernadett 
lett, a 2. helyezett, azaz az első 
udvarhölgy  pedig  Tóth  Réka. 
A verseny  győztese,  a  II.  Érd 
Szépe  választás  királynője  cí-
met  Bede  Barbara  nyerte  el. 
Az  arany  konfettieső  közepet-
te  megkezdődött  a  támogatók 
ajándékainak átadása, amelyből 
nem maradt ki egyetlen döntős 
sem.  A rengeteg  felajánlásnak 
köszönhetően szó  szerint meg-
telt  ajándékokkal  a  színpad,  és 
többször  is  férfikézre,  segítség-
re volt  szükség a különféle  tár-
gyak mozgatásához. 

Az  eredményhirdetéssel 
azonban  nem  ért  végett  az 
este.  Az  ajándékok  kiosztása 
után  felszeletelték  a  hatalmas, 
külön  erre  az  alkalomra  terve-
zett  és  készített  Pataki-tortát. 
A szépségkirálynő boldogan áll-
ta  az  interjúk  rohamát.  Arra  a 
kérdésünkre, hogy számára fon-
tos-e az, hogy szép, a következő 
választ adta: 

–  Fontos,  hogy  ne  lenne  az, 
de  nem  minden  a  szépség. 
Munkám  során  rengeteg  szép 
lánnyal  (akiket  irigykedve  bá-
mulok)  és  jóképû  fiúval  talál-
kozom,  de  sokszor  szépségük 
csak  addig  tart,  amíg  ki  nem 
derül,  hogy  például  nagyon 
 visszatetsző,  arrogáns  termé-
szetük van.

Bede  Barbara  fotográfusként 
végzett,  megvalósítható  álmo-
kat  szövögető,  tudatos  érdi 
lány. Lapunknak azt is elmond-
ta,  hogy  a  versenyt  megelőző 
nap  még  nagyon  betegen,  pok-
rócban  feküdt  az  ágyban,  így 
az is kérdéses volt, hogy meny-
nyire  szolgál  jól  az  egészsége 
a  döntőn.  Nem  gondolta,  hogy 
megnyeri  a  versenyt,  úgy  érez-
te,  hogy  az  első  tízben  helye 
lesz,  de  az  első  hely  nagyon 
meglepte. 

A rendezvény a Club Spaten-
ben folytatódott. 

  Gájász Enikő

Izgalmas döntõ és színvonalas gálamûsor

Megválasztották Érd Szépét
Nem mindennapi látvány fogadta az Érd Szépe választás vendégeit. A Szepes 
Gyula Mûvelõdési Központ elõtere exkluzív, alkalmi kiállítássá vált: a kihelyezett 
vitrinekben az egyedi porcelánkoronát és további gyönyörû Zema ékszereket cso-
dálhattak meg a látogatók, a Jenei Fogászat pedig századforduló korabeli fogászati 
rendelõvel és korszerû fogászati tanácsadással készült. A Virágkonferanszié va-
rázslatos dekorációit is megtekinthették az érdeklõdõk, az Érdi Borháló borkóstoló-
val kedveskedett, mikor pedig mindenki kellõképpen kinézelõdte magát, a fotófalnál 
profi fotósok gondoskodtak a szebbnél szebb estélyi ruhás képek készítésérõl.

Boldogan emelte a magasba a díszes koronát Bada Zoltán, a verseny alapító-szervezõje, majd csakhamar rá is 
illesztette Bede Barbara fejére
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A döntõ teljes mezõnye, ezúttal elegáns estélyi ruhában

A gálaest sztárvendége, Vastag Csaba ezúttal sem sokat tétovázott: beve-
tette magát a zsúfolásig megtelt színházterem nézõi közé

Akik nélkül nem jöhetett volna létre

a II. Érd Szépe
Zema ékszer, Hean Make Up, Balogh Adry - Kalocsastyle, Jenei 
fogászat, Club Spaten Központi Kávéház, Centrál Borház, Érdi 
Vigadó, Osváth Étterem és Cukrászda, Festal Étterem, Pataki 
Cukrászda,  Hundrods,  Monster  Fitness  Center  kft.,  Alpha 
Event, Rózsa nyomda, Kertváros - Érd és környéke magazin, 
Érdi Borháló, Virágkonferanszié, Érdi Újság,  Diamond fitness 
& wellness, Dinamikus Jóga, PN Diamond Consulting Hungary 
Kft.,  Diósdi  Önkormányzat,  Érdi  Önkormányzat,  Tárnoki 
Önkormányzat,  Törökbálinti  Önkormányzat,  Unigeo  Kft, 
Optic One, Domi Tours, Cityfruit fotó stúdió, Benecz Róbert, 
Kividecor, Telekol Kft., Kati Mami Sütödéje, Érdi Állatpatika 
és Rehabilitációs központ, Érd Aréna, Tóth Tamás-Karatbars 
Magyarország,  Folitext  Bt.,  RegArt,  Érd  Médiacentrum,  Érd 
FM,  Érd  TV,  Érdi  Lap,  Kaszonyi  Szalon,  Fülöp  Lovastanya, 
Oázis  Kertészet,  ÉTH,  Katona  Pisti,  Tesco,  Elitte  Szolárium, 
Finom  Gyümölcslé,  Szûcs  Kerámia,  valamint  a  VIP-fogadás 
étkeit szolgáltató Finta Rendezvényház.

A térség parlamenti képviselője, Aradszki András nyitotta meg a rendezvényt
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A három elsõ helyezett, kiegészítve a fõ szervezõkkel: bal oldalon Bada 
Zoltán, aki az egész versenyt kitalálta, másik szélen pedéig Tórizs Hajnalka 
versenyigazgató

A szépségkirálynõ, Bede Barbara – aki természetesen gondosan vigyázott 
a koronájára, nehogy leessen
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A Pataki cukrászda külön erre az alkalomra készített dísz-tortája

kaleidoszkóp
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Érd Pest megye második legna-
gyobb városa, 63.294 lakossal, 
akik javarészt kertes házban 
laknak a város 60,54 négyzetki-
lométernyi területén. 

Könnyû megközelíthetősége, 
számtalan ki- és bevezető útjá-
nak „köszönhetően” az elmúlt 
években a helyi, valamint az 
átutazó bûnözők kedvelt elkö-
vetési helyévé vált a vidék. 
A rendőrség elhivatott és elszánt 
munkája ellenére is nőtt az elkö-
vetett bûncselekmények száma. 
Érden és környékén a vagyon 
elleni bûncselekmények (lopás, 
betöréses lopás) és gépkocsi-
feltörések száma a megyében a 
legnagyobb. 

A bûncselekmények megnö-
vekedett száma akarva-akarat-
lanul is összefügg a munkanél-
küliségi és foglalkoztatottsági 
mutatókkal. Bizonyos társadal-
mi csoportok állami segítséggel 
szándékoznak számukra meg-
felelő életszínvonalat létrehozni 
és fenntartani. Nagyon gyakran 
már az újabb generáció is ezt a 
példát követi. Nagyapáról apára, 
apáról fiúra száll a megélhetés 
ezen „tudománya”. 

Mit tehetünk az ellen, hogy 
ezen életvitel áldozataivá vál-
junk? Hogyan védjük meg érté-
keinket? Tehetünk egyáltalán 

ellene? Igen; úgy gondoljuk, 
hogy tehetünk.

Az Érdi Rendőrkapitányság, 
a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság és a helyi szervezetek 
közremûködésével összehan-
golt, célzott kampány indul, 
melynek célja értékeink foko-
zott védelme, az állampolgá-
rok bevonásával. A helyi heti 
és havi megjelenésû lapokban, 
rádió- és televíziómûsorokban 
figyelemkeltő felhívások meg-
jelentetésével, a helyi polgárőr-
séggel tartott összehangolt akci-
ókkal igyekeznek a rend őrei 
eredményes bûnmegelőzési 
és vagyonvédelmi tanácsokkal 
ellátni a lakosságot. 

A bûnözői csoportok aktivi-
tásának, valamint a felfokozott 

életvitellel járó stressz által oko-
zott fáradtságnak, figyelmetlen-
ségnek köszönhetően nagyon 
könnyen bûncselekmény áldo-
zatává válhatunk. Egy-egy nyit-
va felejtett ajtó, ablak, kapu 
csalogató lehet az elkövetők 
számára. Inkább szánjunk egy 
perccel több időt a nyílászárók 
ellenőrzésére, a riasztóberende-
zés bekapcsolására, mint hogy 
kellemetlen meglepetésként fel-
forgatott, kipakolt lakásunkba 
térjünk vissza a sarki közértből, 
vagy munkahelyünkről. Az óva-
tosság nem szégyen! Egy kis 
odafigyeléssel rengeteg bajtól és 
kellemetlenségtől óvhatjuk meg 
magunkat. 

És ha a sajátunkat ellenőriz-
tük és már biztonságban tud-
juk, ne sajnáljuk az időt arra 
sem, hogy szomszédunk nyílás-
záróira is vessünk egy ellenőrző 
pillantást!

A Szomszédok Egymásért 
Mozgalom (SZEM) a polgárőr-

séggel közösen, a lakótelepi és 
a családi házas övezetben az 
ingatlanok védelme érdekében 
szervezett állampolgári össze-
fogás. A program lényegi eleme 
a saját és szomszédjaink por-
tájának szemmel tartása. Érd 
területén kiemelt szerepet játsz-
hatnak a gyakran otthon tartóz-
kodó nyugdíjasok, kismamák, 
egyéb okból otthon maradók, 
akik észlelik a napközbeni „gya-
nús” eseményeket. Ha isme-
retlen autót, személyeket lát 
többször elhaladni az utcában, 
ne féljen felvenni a kapcsolatot 
a helyi szervekkel, vagy hívja 
azonnal ingyenesen hívható 
telefonszámainkat!

Érdi Rendőrkapitányság 
Bûnügyi Osztály

Ingyenesen hívható  
telefonszámaink: 
 107

 112

Érd Városi  
Polgárõrség: 
 06-23-374-459

 06-30-621-2596

 06-30-621-2579

Bûnmegelõzés, összefogással

Az óvatosság nem szégyen!

Tájékoztató
a házhoz menõ lomtalanításról

Ismételten tájékoztatjuk Érd Megyei Jogú Város minden la-
kosát, hogy városunk területén ez évtől bevezettük a házhoz 
menő lomtalanítást. Az ÉTH új szolgáltatására – az év folya-
mán 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 biztosí-
tani tudjuk. Igény esetén hétköznapra már most is tudunk 
vállalni házhoz menő lomtalanítást, de egyelőre még korlá-
tozott számban. 

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

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

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

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

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

A megbeszélt időpontban az ingatlan tulajdonosa berakod-
hatja a megbeszélt mennyiségû lomot a gyûjtő jármûbe. 

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

Közterületre, utcára, szelektív hulladékszigetekhez bármi-
lyen lomot kirakni szigorúan tilos és pénzbírsággal büntet-
hető!

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

Érd és Térsége Hulladékkezelő  
Nonprofit Kft.  sajtószolgálata

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 közterüle-
tek 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 erede-
tű, 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 meg-
akadályozható, 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 középü-
letek, 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 hulla-
dék 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 – mind-
annyiunk egészségének megóvása érdekében – önként teljesítsék.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet, jegyző

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

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

Azon személyeknek, akik pálinkafőzésre alkalmas berendezés-
sel rendelkeznek, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést 
követő 15 napon belül kell bejelentést tenni a lakóhelyük szerinti 
önkormányzati adóhatósághoz.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a magánfőző nevét, személyi 
adatait, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti 
tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés ûrtartalmát és 
tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcí-
métől. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány letölthető a www.
erd.hu/E-Ügyintézés/Adózással kapcsolatos ügyek/2015-ös adóév 
webhelyről.

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

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

  Érd Megyei Jogú Város Adócsoportja

Folyamatosan postázzák  
a kukamatricákat

Tájékoztatjuk kedves érdi ügyfeleinket, hogy a 2015. évre szóló, igazoló 
matricák (közismert nevén a kukamatricák) postázását hamarosan elkezd-
jük.
Minden olyan érdi ingatlantulajdonos, aki naprakész a hulladékszállítási 
közüzemi számlák befizetéseivel, az elkövetkező hetekben az esedékes 
számláját tartalmazó levélben megkapja a 2015. évre szóló kukamatri-
cáját. 
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 ügy-
félszolgálatán, akár személyesen (Érd Sas utca 2.), vagy a 06-23-522-600, 
06-70-466-6060 telefonszámokon, vagy a ugyfelszolgalat@eth-erd.hu 
e-mail címen. 
Kérjük, folyamatosan figyelje a helyi sajtóban tájékoztató közleménye-
inket, hogy minél zökkenőmentesebben tudjuk szolgáltatásainkat az Ön 
számára is biztosítani. 
  Az ÉTH sajtószolgálata  

kaleidoszkóp
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Felkészítõ foglalkozások az Érdligeti Általános Iskolában
Tisztelt Szülõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Érdligeti Általános Iskola – az alábbi táblázat szerint - felkészítõ 
foglalkozásokat tart a felsõ tagozatba készülõ 4. osztályos tanulók részére.
 Iskolavezetés

FELSŐ TAGOZATOS EMELT ÓRASZÁMÚ OKTATÁSHOZ FELKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK
4. OSZTÁLYOS TANULÓK RÉSZÉRE

Sorszám Tantárgy Felkészítő tanár Időpont Helyszín

1. Angol Pergelné  
Frankovics Ildikó

2015. február 23-tól (hétfő) kéthetente  
14 órától 14:45-ig

Túr utca 5-7.  
II. emelet 15. tanterem

2. Német Staub Tünde 2015. március 5-től (csütörtök) hetente  
14órától 14:45-ig

Túr utca 5-7.  
II. emelet  
kis nyelvi terem

3. Matematika Paulov Krisztina 2015. március 3-tól (kedd) hetente  
14órától 14:45-ig

Túr utca 5-7.  
II. emelet 9. szaktanterem

4. Informatika Soós András Attila 2015. március 5-től (csütörtök) hetente  
14órától 14:45-ig

Túr utca 5-7.  
földszint 1. szaktanterem

A HIT GYÜLEKEZETE SZERETETSZOLGÁLATÁNAK ÉRDI SZERVEZETE  
AZ ÉRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL KÖZÖSEN

2015. MÁRCIUS 14-ÉN, SZOMBATON, 10-12 ÓRÁIG

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

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

információk

Anna nénit saját otthonában rabolták ki. Kata-

-

-

-
-

-
-

honlapon.
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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!

117 CERAGEM V3 GERINCTERÁPIA

Akciós ár:
3.000 Ft

Listaár: 
6.000 Ft

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

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

118 ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS/FOGYASZTÁS

Akciós ár:
12.500 Ft

Listaár: 
25.000 Ft

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

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

032 MESÉS SZILVÁSVÁRADI LUXUS ÜDÜLÉS

Akciós ár:
47.950 Ft

Listaár: 
95.900 Ft

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

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

033 COUNTRY ÜDÜLÉS SZILVÁSVÁRADON

Akciós ár:
24.950 Ft

Listaár: 
49.900 Ft

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

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

078 ÜVEGASZTAL 

Akciós ár:
24.000 Ft

Listaár: 
48.000 Ft

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

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

124 HŰVÖS FELTÖLTŐDÉS HÉTKÖZNAP 3 NAP/ 2 ÉJ   

Akciós ár:
8.950 Ft

Listaár: 
17.900 Ft

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

Hűvös napokon kényez-
tesse magát nálunk 
melengető árakon. 
Érvényes: 2015.01.02-től 
02.28-ig, kivétel péntek és 
szombat éjszaka.

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 támoga-
tásával. Havonta egyszer, a Budapest III. kerületi programban részt vevő 18 óvodában megren-
dezésre kerülő tornán, minden gyermek ezúttal is ingyenesen tornázhat.

Az edzőnő irányításával készülnek, és ismét együtt tornázhatnak, játszhatnak a gyerekek 75 per-
cen keresztül a szüleikkel a VII. Óbudai Fitt Családi Perceken és a fitt felnőttek bemutat-
kozhatnak 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 Sport-
centrum (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 ked-
vezményt 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

Óbudai fitt családi percekVII.
2015. május 8. 17-19 h



ABLAK-AJTÓ

AD

ÁLLÁS

Érdi családhoz modern konyha techno-
lógiában jártas, fõzni kifejezetten szeretõ 
hölgyet keresek segítõnek. Fõzés mellett 
két hetente takarítás is szükséges. Telefon 
munkanapokon 9-16 óra között. T:06 30 
904 8872

Érdi élelmiszerboltba gyakorlattal ren-
delkezõ eladót keresünk. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal a    
boltiallas01@gmail.com-ra

Személy- és vagyonõr tanfolyam 
indul Érden Február 28-án. www.vokk.hu 
0630/948-2646 NMH: E-000160/2014/
A001

Tetõkészítéshez ácsokat és gipszkarto-
nosokat felveszek. T:06 30 563 5544

Autószerelõt, gumiszerelõt keresünk 
érdi mûhelybe. T:0620/99-66-393

Élelmiszerüzletünkbe eladó-pénztárost 
felveszünk. T:06 30 582 1280

ÁLLÁST KERES

Megbízható nem dohányzó hölgy, heti 
1-2 alkalommal bejárónõi állást vállal. 
T:06 20 261 0014

ÁLLATORVOS

ANTIK-RÉGISÉG

AUTÓ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

GUMISZERVIZ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS 















GYÜMÖLCSLÉ

INGATLAN

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

Érd, Intézõ utcában 40 m²-es másfél 
szobás társasházi lakás eladó. Irányár: 
11,9 M Ft. T:06 30 399 6152

Érden 60 m² újépítésû családi ház, 
családi okok végett sürgõsen eladó, iár:15 
M Ft. T:06 20 278 3306

Eladó Érd, Platánfa utcában 120 m² 
ház 1000 m² telekkel, iár: 19,5 M Ft. T:06 
20 433 6748

KERT

Szabolcsi nyugdíjas mg szakember 
vállal metszést - gyógymetszést -, perme-
tezést, fakivágást, (veszélyest is), bozót-
irtást, kerttakarítást elszállítással, ásást, 
rotálást. T:0620 312 7676

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

KIADÓ

Érd-parkvárosban önálló ház, külön 
telken kiadó, kutya nem jöhet. T:06 30 
2787 734

Érden kis ház kiadó, 50 E Ft/hó+rezsi+1 
hónap kaució. T:06 70 543 8982

KONTÉNER

















KÖLTÖZTETÉS

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-
8909

SZOLGÁLTATÁS



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

TELEK

Érd-parkváros M7 fölött Gépész u. tár-
sasház építésére 1397 m² építési telek 
eladó. T:30-985-6050





TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS 

TÛZIFA 

VEGYES

Saját részemre vásárolnék régi papír 
- fém koronát, pengõt, forintot, kitüntetést. 
T:06-20/997-1153



VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS
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3400 Mezőkövesd, Zsóry-fürdő, Hajnal u. 2.

A csomagajánlat tartalmazza: 

„magyar ételek, ízek, zenék...”

Magyar
gasztronómiai

hétvége

AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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Rendkívül sikeres hét után csöp-
pent vissza a bajnoki küzdel-
mekbe az ÉRD együttese, amely 
a Magyar Kupában kivívta a 
jogot a négyes döntőben való 
szereplésre, illetve az EHF Kupa 
nyolcaddöntőjében kettős győ-
zelemmel búcsúztatta a Gran 
Canariát. A bécsi sorsoláson ki-
derült, hogy a legjobb nyolc kö-
zött a tavalyi finalistával, vagyis 
a dán Team Esbjerggel kell majd 
megküzdeniük Szabó Edina ta-
nítványainak. A párharc első 
meccséig, március 8-ig azonban 
a bajnokságban is több kérdés 
megválaszolásra kerülhet, az 
érdiekkel kapcsolatban pedig 
az első számú: sikerül-e a felső-
házba jutás? A drámai körülmé-
nyek között, Dunaújvárosban 
elvesztett rangadóval ugyanis 
kiderült, hogyha a Siófok nem 
hibázik, akkor az ÉRD együt-
tesétől bravúrra lesz szükség a 
fennmaradó fordulókban. Ennek 
a lehetősége azonnal adódott is 
a Fradi elleni találkozón. 

Már a bemelegítés alatt is 
tapintani lehetett a várakozás-
ból adódó feszültséget, a csa-
patokat abszolút teltház várta. 
A fővárosiak azonban mit sem 
törődtek a hazai remények-
kel, Nerea Pena és Rédei-Soós 
Viktória jóvoltából villámrajtot 
produkáltak. A Fradi – amely 
szintén érdekelt még a nemzet-
közi kupaporondon és a KEK 
negyeddöntőjében a német 
Blomberg Lippével találkozik 
– ugyan az első perceket ural-
ta, de Katarina Krpezs gólerős 
játékának köszönhetően egyen-
líteni tudott az ÉRD. A szerb 
jobbszélsőről már a mérkőzés 
előtt jó hírek érkeztek, hiszen 
meghosszabbította szerződését 
Érden, így a következő szezon-
ban is marad a csapatban. Az 

FTC a 4-4-es holtpontról előbb 
mozdult el, ami fordulópontnak 
bizonyult. Tomori Zsuzsanna is 
rendkívül eredményesen kézi-
labdázott, így folyamatosan nyílt 
az olló, nőtt a különbség a csa-
patok között. Az ÉRD az adódó 
emberelőnyét sem használta ki, 
a félidő derekán pedig mintha 
valami rossz álomba csöppentek 
volna a hazaiak. Klivinyi Kinga 
gólja után ugyanis semmi nem 
akart sikerülni, ellenben a zöld-
fehérektől Tomori Zsuzsanna, 
Lukács Viktória és Szucsánszki 
Zita is könyörtelenül kihasznál-
ták lehetőségeiket. Összeomlott 
az érdi játék, a 24. percben már 
16 kapott gól csúfította az ered-
ményjelzőt, a rendkívül rossz 
sorozatra Schatzl Nadine tett 
pontot és zárta le a 7-0-s Fradi-
periódust. Már az első félidő 
végén a számolás határán kez-
dett el billegni az érdi csapat, 
ami hidegzuhanyként hatott. 
A szünetre gyakorlatilag már 
úgy vonulhattak a játékosok, 
hogy a két pont sorsa szinte 
eldőlt. 

Az ÉRD a második félidő ele-
jén egészen más arcát mutat-
ta és hamar ledolgozott három 
találatot tetemes hátrányából. 
Elek Gábor is rögvest reagált, 
időkéréssel akart rendet tenni 
játékosai fejében. A szándékot 
siker koronázta, Nerea Pena új-
fent visszaállította a kilencgó-
los különbséget. Klivinyi Kinga 
és Schatzl Nadine becsülettel 
szórták a hazai gólokat, de a 
Fradinak szinte mindig volt vá-
lasza, így az eredmény tovább-
ra is magabiztos vendégveze-
tésről árulkodott. Megszilárdult 
a hétgólos differencia, ugyanis 
ha netán az ÉRD kivédekezett 
egy fővárosi támadást, az ellen-
csapást nem tudta végigvinni. 

A számolást pedig – bármennyi-
re is küzdöttek ellene a hazai-
ak – nem lehetett elkerülni, az 
utolsó tíz percen belül Szarka 
Adrienn vitte be ezt a csapást. 
Sőt, a különbség kezdett egyre 
kellemetlenebbé válni, ugyan-
is Tomori Zsuzsanna nem vett 
vissza játéka színvonalából, 
Nerea Pena pedig még ember-
hátrányból is büntetett. Az utol-
só percekben már nem lehetett 
más érdi szándék, csak a minél 
tisztesebb különbségû vereség 
kialakítása, így ezért csipked-
ték magukat a hazaiak. Schatzl 
Nadine tarsolyában maradt még 
három gól, valamint Kovács 
Anna és Klivinyi Kinga is szer-
zett még egyet-egyet, úgyhogy 
valamelyest sikerült szépíteni 
az eredményen. A bravúr tehát 
elmaradt, a hátralévő párosí-
tások ismeretében pedig már 
nincs saját kezében a sorsa az 
érdieknek a felsőházért folyó 
küzdelemben. A Siófok debre-
ceni kudarcával azonban még 
mindig az érdiek állnak kedve-
zőbb pozícióban. 

ÉRD – FTC-Rail Cargo 
Hungaria 25-32 (10-19)
ÉRD Aréna, 2100 néző
Játékvezetők: Horváth Péter, 
Marton Balázs
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 9 (4), Kovács Anna 
3, Szara Vukcsevics, Szekeres 
Klára, Kisfaludy Anett, 
Klivinyi Kinga 8, Pálos-Bognár 
Barbara 2, Mariama Signate, 
Jekatyerina Kosztjukova, 
Katarina Krpezs 3 (2), Takács 
Kitti, Mester Nóra, Nick 
Viktória
Vezetőedző: Szabó Edina
FTC: Szikora Melinda, Katarina 

Tomasevics (kapusok), Cifra 
Anita, Szarka Adrienn 1, 
Vérten Orsolya 2, Tóth Melinda, 
Szucsánszki Zita 3, Mészáros 
Rea Réka, Kovacsicz Mónika 1, 
Rédei-Soós Viktória 1, Lukács 
Viktória 3, Tomori Zsuzsanna 
9 (2), Nerea Pena 7, Háfra 
Noémi, Faluvégi Dorottya, 
Szamoránsky Piroska 5
Vezetőedző: Elek Gábor
Hétméteresek: 6/6, ill. 4/2
Kiállítások: 2, ill. 12 perc

A 19. forduló eredményei:
Győri Audi ETO KC – Ipress 
Center-Vác 36-21 (19-12)
MTK Budapest – Fehérvár KC 
19-20 (10-10)
Szeged KKSE - DVSC-TVP-
Aquaticum 21-29 (8-17)
FTC-Rail Cargo Hungaria 
– Dunaújváros Kohász KA   
38-24 (20-11)

A 20. forduló  
további eredményei:
DVSC-TVP-Aquaticum – Siófok 
KC-Galerius Fürdő  
31-30 (15-17)
Szeged KKSE - Fehérvár KC  
20-22 (8-14)
Dunaújváros Kohász KA - 
Győri Audi ETO KC 22-28 
(16-17)
Ipress Center-Vác – MTK 
Budapest 27-25 (13-15)
Mosonmagyaróvári KC SE - 
Eubility Group Békéscsabai 
ENK SE 35-25 (17-14)

Az ÉRD számára a 19. forduló-
ból hátramaradó Eubility Group 
Békéscsabai ENK SE elleni mér-
kőzéssel folytatódik a bajnok-
ság. A találkozót február 28-án, 
18 órától rendezik a békéscsabai 
Városi Sportcsarnokban. 

 Szarka András

ÉRD - FTC-Rail Cargo Hungaria 25-32 (10-19)

Egy félidõ alatt eldõlt

Ez nem az érdiek meccse volt – Pálos-Bognár Barbara is hasztalanul küzdött

Kovács Anna sem tudta átmenteni a spanyolok elleni kiváló játékát

Az elmúlt hétvégén lezárult a ta-
vaszi szezonra való felkészülés 
a labdarúgóknál. A bajnokság 
megnyerését célul kitûző érdi 
csapat Limperger Zsolt vezető- 
edző irányításával keményen, 
sok felkészülési mérkőzéssel a 
háta mögött készült a rajtra, 
semmit sem bízva a véletlenre. 

A tavaszi rajt előtt arra kértük 
Limperger Zsolt vezetőedzőt, 
értékelje az elmúlt időszakot és 
várakozásait a bajnokság máso-
dik szakaszában.

– Az eltervezett felkészülési 
programot sikerült maximáli-
san végrehajtani. Külön köszö-
net az elnökségnek és azon 
belül is Romics Ervin szakosz-
tályvezetőnek, hogy lehetővé 
tették a háromnapos orosházi 
felkészülést, amelynek ered-
ménye remélhetőleg a tavaszi 
fordulókban visszaköszön. Egy 
kisebb betegséghullám átment 
a csapaton, így néhányan időle-
gesen kiestek a felkészülésből, 
valamint az ilyenkor szokásos 
kisebb sérülések, izomfáradt-
ságok is előfordultak, de ko-
molyabb sérülések, betegségek 
nem hátráltatták a munkát. 
Összesen nyolc mérkőzést ját-
szottunk ezen időszak alatt. 
Köztük hármat NB III-as, né-
gyet megyei első osztályú és 
egyet alacsonyabb osztályban 
szereplő együttes ellen. Öt győ-
zelem mellett két döntetlen és 
egy vereség a mérlegünk. Bár 
ebből nem szabad messzeme-
nő következtetéseket levonni, 

de valamennyi mérkőzésen 
biztató játékot láttunk a csa-
pattól.

– Február közepére vég-
legessé vált a játékoskeret is. 
Obot D.S. Angliába távozott 
– Oxford City IV. osztály, 18 
gól az őszi szezonban –, ami 
nagy fejfájást okozott, de egy 
rutinos, első osztályt is megjárt 
játékossal, Palásthy Norberttel 
remélhetőleg sikerül pótolnunk. 
Mindenféleképpen erősítést je-
lent, hogy Papp Gábor, továbbá 
két korábbi érdi játékos, Takács 
M. és Balázsovics M. is visz-
szatértek Érdre. Úgy látom, a 
csapat összeállt, még úgy is, 
hogy Palásthy N. az utolsó pil-
lanatokban érkezett, így kevés 
lehetőség volt az együttes játék-
ra. Mindenesetre bizakodva vár-
juk a tavaszt. A bajnoki tabellát 
12 ponttal vezetjük. A jelentős 
előny birtokában sem dőlhe-
tünk és dőltünk hátra. Sokan 
mondják, ezt a bajnokságot 
csak mi veszíthetjük el. Erre 
gondolni sem akarunk. Úgy 
készültünk, mintha nulla pont 
lenne az előnyünk, és a tavaszi 
szezon megnyerésével biztosí-
tanánk a bajnoki címet.

A 16. fordulóban febru-
ár 28-án, szombaton – jelen-
legi információnk alapján 
– Törökbálinton, fél háromkor 
kezdi a csapat a tavaszi me-
netelést, majd március 7-én 
szombaton fél háromkor az Üllő 
együttesét fogadja az Ercsi úti 
sportpályán. Harmat Jenő

Problémamentes felkészülés

Útjára indul a labda

A bajnoki cím megszerzéséért indul harcba az Érdi VSE
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Kínálatunkból:
- glutén-, laktóz-, adalékanyag-mentes és bio élelmiszerek
- paleo termékek, alapanyagok - diabetikus édességek,
   nyers vegán sütemények.
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Ételallergia, diéta és paleo szaküzlet
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