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Diákpolgármester lehet
Õsztõl diákpolgármestere is lehet Érdnek, ha a 
közgyûlés megszavazza.
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Közösségi ház
Új kirendeltséget nyitott a Parkvárosi Közösségi 
Házban a Szociális Gondozó Központ. 
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Iskolacsalogató ovisoknak

Hamarosan itt a tavasz, de az õszre iskolába induló gyermekek szüleinek már mi-
nél elõbb el kell dönteniük, melyik iskolába íratják csemetéjüket. A kicsinyeknek 
pedig könnyebb lesz feldolgozni a nagy változást, ha minél elõbb megismerik azt 
az intézményt, ahol majd elkezdik a tanulmányaikat, mert jó esetben akár nyolc 
évig is az lesz a „második otthonuk”. A bemutatkozás és az ismerkedés céljából 
nyílt napokat, iskolakóstolgató délutánokat tartanak az érdi alapfokú intézmények-
ben, hogy a leendõ diákok körülnézhessenek az iskolákban, majdani tanítók pedig 
megismerjék azokat az apróságokat, akik hamarosan az iskola folyosóin és osz-
tálytermeiben futkároznak majd.  11. oldal

Támogatásokról tárgyalt az Idõsügyi Tanács
A városi közgyûlés által el-
fogadott márciustól érvé-
nyes, új szociális rendelet 
fõbb pontjait is ismertette 
Simó Károly alpolgármes-
ter az érdi Idõsügyi Tanács 
múlt héten megtartott ülé-
sén. Az idõseket is érintõ, a 
családok költségeit, kiadá-
sait csökkentõ önkormány-
zati támogatások rendsze-
rének és feltételeinek is-
mertetése mellett a 2014. 
évi tevékenységrõl szóló 
beszámolót elfogadták a ta-
nács tagjai.  2. oldal

Siker az EHF-kupában

Az ÉRD az alapszakasz utolsó körében az MTK 
Budapest együttesét látja vendégül. A mérkõzést lap-
zártánk után, március 11-én, 18 órától rendezik az 
ÉRD Arénában. A hazai bajnokság 22. fordulója után 
pedig jön az EHF Kupa negyeddöntõjének a – mostani 
nyolc gólos gyõzelem utáni – visszavágója, amit már-
cius 15-én, 19:30 órától játszanak Esbjergben, a Blue 
Water Dokken sportcsarnokban.  16. oldal

Szociális támogatások
Márciustól járási szintre kerül az idõskorúak 
járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás.
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Kinos döntetlen
Vereséggel ért fel az érdi labdarúgó csapat  
2–0-ás félidei vezetés utáni döntetlenje.
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Elõadások 
az óvodákban

Egy generáció már felnõtt 
azóta, hogy elõször meg-
rendezték Érden az Óvo-
dai Szakmai Napokat.   
 9. oldal

Kötelékben

Kéthetente csütörtök dél-
után nem a kisbabás, ha-
nem a várandós anyukáké 
a szakrendelõ csecsemõ-
tanácsadójának elõtere: 
ekkor tartja ugyanis a 
Kötelék civil csoport a 
várandósságra, szülésre, 
szoptatásra felkészítõ tan-
folyamát.  8. oldal

Vers-est

A Törött szárnyú szere-
lem és a Visszatekintés 
címû önálló kötetek, és 
persze az írójuk, Temesi 
Éva volt a fõszereplõje 
annak a szerzõi estnek, 
amelyet március 6-án tar-
tottak és amelyen nem-
csak az IRKA-tagok, ha-
nem a versíró közeli bará-
tai, ismerõsei, valamint a 
szépirodalom szerelmesei 
is részt vettek. 7. oldal

Fűtés- és
szanitertechnikai,

szakkereskedelmi cég 
az alábbi munkakörben 

keres munkaerőt

GÉPKOCSIVEZETŐ
Elvárás: 

A, B, C kategóriás 
jogosítvány és GKI kártya

Előny: 
E kategóriás jogosítvány

Jelentkezés 
szakmai önéletrajz 

e-mail útján történő 
megküldésével a

szaboi@megatherm.hu 
címre. 
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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

Idei első tanácskozására ült ösz-
sze a város Idősügyi Tanácsa, 
amelyen a nyugdíjasklubok 
vezetőin kívül részt vett Simó 
Károly alpolgármester, Récsei 
Krisztina, a Szociális Gondozó 
Központ vezetője, valamint 
Dudás Erzsébet és Vargáné 
Dunai Erzsébet, a Polgármesteri 
Hivatal Humán Irodája szociá-
lis és egészségügyi csoportjá-
nak munkatársa. Elfogadták a 
nyugdíjasklubok 2014. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót, 
amelyben a vezetők ismertették, 
milyen rendezvényeken, progra-
mokon, kirándulásokon vettek 
részt az elmúlt esztendőben. 
A legtöbb nyugdíjasklub elküld-
te beszámolóját, de néhányan 
még adósak maradtak vele. 

Az ülés folytatásában Simó 
Károly alpolgármester rövid 
tájékoztatót tartott a szociális 
ellátások helyi szabályainak 
változásairól, különös tekin-
tettel az időseket érintő támo-
gatásokra. Az alpolgármester 
kifejtette: a szociális támoga-
tások rendszerének kialakítá-
sa két alapelv szerint történt. 
Ezek egyike, hogy a szükséges 
ellátási formák továbbra is el-
érhetőek legyenek a szociáli-
san rászorulók részére, a másik 
szempont pedig az volt, hogy 
kizárólag azok kapjanak támo-
gatást, akik arra valóban rászo-
rulnak. A jövedelmet kiegészítő 
támogatásokat – egyebek között 
az alanyi jogú ápolási díjat is 
– a kormányhivatalokban lehet 
majd igényelni, míg a költség-
csökkentő, -enyhítő ellátásokat 
a jövőben az önkormányzatnál 
lehet kérelmezni. 

Nagy port kavart az egymás-
nak ellentmondó információk 

miatt a méltányos ápolási díj 
– folytatta Simó Károly –, mert 
a megszûnését híresztelték, 
holott ez a támogatási forma 
továbbra is igényelhető a helyi 
önkormányzatoknál, ám a havi 
25 ezer forintos ellátmányt a 
jövőben sokkal szigorúbb felté-
telek mellett, és csak egy évre 
szólóan állapítják meg, majd 
ha szükséges, újból kérelmez-
hető. Mindenkinek figyelem-
be kell venni, hogy a szociális 
támogatások finanszírozása 
közpénzekből történik, és az 
emberek igazságérzetét olykor 
bántotta, amikor azt látták, 
hogy az „ápolásra szoruló” sze-
mély vígan kapálja a kertben 
a paradicsomot, vagy eljár be-
vásárolni, miközben a hozzá-
tartozója az ő gondozásáért, 
ápolásáért veszi fel az ellátást. 
Ezentúl arra fognak töreked-
ni, hogy a méltányos ápolási 
díjat valóban csak azok vehes-
sék igénybe, akik ténylegesen 
beteg családtagot gondoznak. 
Könnyítést jelent azonban az 
a változás, hogy a gondozónak 
már nem kell feltétlenül egy 
háztartásban élnie az ápolásra 
szoruló családtaggal, és az is, 
hogy a gondozó az ápolás mel-
lett négyórás kereső tevékeny-
séget is végezhet, amennyiben 
az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a nyugdíjmini-
mum 200 százalékát. 

Récsei Krisztina, a Szociális 
Gondozó Központ vezetője el-
mondta, hogy a Családsegítő 
Szolgálatban már felállt azt a 
team, amely szigorú szempon-
tok alapján vizsgálja meg, hogy 
az ápolásra szoruló személynek 
milyen a családi támaszrendsze-
re és milyen segítségre szorul, 

Megtartotta idei elsõ ülését az érdi Idõsügyi Tanács

Napirenden az új szociális rendelet 
A városi közgyûlés által elfogadott márciustól érvényes, új szociális rendelet 
fõbb pontjait is ismertette Simó Károly alpolgármester az érdi Idõsügyi Tanács 
múlt héten, március 2-án  megtartott ülésén. Az idõseket is érintõ, a családok 
költségeit, kiadásait csökkentõ önkormányzati támogatások rendszerének és 
feltételeinek ismertetése mellett a 2014. évi tevékenységrõl szóló beszámolót 
elfogadták a tanács tagjai. 

majd egy átfogó pontrendszer 
alapján eldöntik, valóban szük-
sége van-e a rendszeres felügye-
letre, ápolásra, gondozásra. Az 
ehhez szükséges nyomtatvá-
nyok elérhetők a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán, illet-
ve a szociális és egészségügyi 
csoport irodájában, valamint a 
Szociális Gondozó Központ tag-
intézményeiben is. 

Simó Károly alpolgármester 
megemlítette még a lakhatási 
támogatást is, ami egységesen 
háromezer forint lehet havon-
ta, valamint az adósságkeze-
lési támogatást, amit a felhal-
mozott adósság, rezsihátralék 
rendezésére vehetnek igénybe 
a rászorulók. Utóbbi esetben 
azonban nemcsak anyagi, ha-
nem életvezetési segítséget is 
kapnak, amelynek során a ház-
tartási napló vezetésén kívül 
együtt kell mûködniük azokkal 
a szakemberekkel, akik megta-
nítják nekik, hogyan osszák be 
a jövedelmüket, és a tanácsokat 
meghallgatva elkerülhetik, hogy 
újabb adósságokat halmozza-
nak fel. Aki ebben nem hajlan-
dó együttmûködni, annak még 
a lakásfenntartási támogatás fo-
lyósítását is megszüntetik. Simó 
Károly arról is tájékoztatta az 
Idősügyi Tanácsot, hogy Érden 
egy új támogatási formát is be-
vezetnek, amit azok vehetnek 
igénybe, akik kizárólag szociá-
lis helyzetük miatt nem építet-
ték ki a házi csatornarendszert, 
és így nem köthettek rá a városi 
szennyvízelvezető rendszerre. 
Õk anyagi helyzetük miatt a 
meglehetősen magas összegû 
talajterhelési díjat sem lesznek 
képesek megfizetni, ugyanak-
kor a közösség érdeke, hogy 

a tisztább és egészségesebb 
környezet érdekében – ha már 
megépült – inkább a csatorna-
rendszert használja minden-
ki, és ne a talajt szennyezze, 
ezért a szociálisan rászorulók 
egyszeri, vissza nem térítendő 
támogatásban részesülhetnek, 
amit kizárólag a rákötésre for-
díthatnak. A támogatás jövede-
lemkorláthoz kötött, és igénylé-
sekor egy előzetes felmérést és 
egy költségvetést is mellékelni 
kell a kérelemhez. Az erre ad-
ható anyagi segítség felső határa 
100 ezer forint lehet. 

Druzsin József, a Bolyai 
Pedagógus Nyugdíjas Klub ve-
zetője megjegyezte: sokan né-
mileg igazságtalannak tartják 
ezt a támogatást, mert vannak 
olyan nyugdíjasok, akik sok le-
mondással, hosszú hónapokon 
át takarékoskodtak, hogy saját 
erőből bevezethessék a csator-
nát az otthonaikba, ezért nem 
tartják méltányosnak, hogy 
mások viszont vissza nem té-
rítendő támogatást kapjanak 
ugyanezért. Simó Károly szerint 
ötszáz és ezer közöttire tehe-
tő azoknak az ingatlanoknak 
a száma, amelyeket kizárólag 
anyagi okok miatt nem kötöttek 
rá a hálózatra. Elsősorban azért 
vezették be ezt az új támogatási 
rendszert, mert a talajterhelési 
díj sokkal nagyobb terhet ró a 
lakott ingatlanok tulajdonosa-
ira, amit még kevésbé tudnak 
majd megfizetni.

 Az alpolgármester kitért arra 
is, hogy a méltányos közgyógy-
ellátás csak névleg szûnt meg, 
mert helyette egyes elengedhe-
tetlenül szükséges gyógyszerek 
kiváltására továbbra is kérhet-
nek támogatást a rászorulók, de 
természetesen csak akkor, ha 
megfelelnek a jogosultsági fel-
tételeknek. Ez a segítség akkor 
is igényelhető, ha a szociálisan 
rászoruló (akiknél az egy fő-
re jutó jövedelem nem haladja 
meg az 57 ezer forintot) ala-
nyi jogú közgyógyellátásának 
negyedéves kerete kimerült, de 
feltétlenül szüksége van arra az 
orvosságra, amit saját erőből 
nem tud megvásárolni. Ez a tá-
mogatás a gyógyászati segéd-
eszközökre is vonatkozik. 

A jövőben a nagy hidegben 
tûzifát kaphat az a személy is, 
aki lakhatási támogatásban ré-
szesül – húzta alá az alpolgár-
mester. 

Az Idősügyi Tanács támogat-
ta azt a javaslatot, hogy a nyug-
díjasklubok az Érdi Újságban 
rendszeresen, a tervek szerint 
egy külön rovatban havonta hírt 
adjanak magukról, és beszá-
moljanak az őket érintő aktuá-
lis eseményekről, programjaik-
ról, hogy mûködésükről minél 
szélesebb körben értesüljön a 
lakosság, mert úgy vélik, sok-
kal több közösségre vágyó, idős 
ember él a városban, akik szíve-
sen csatlakoznának hozzájuk, 
ha többen tudnának a klubok 
tevékenységéről és helyéről. 
 Bálint Edit

Az új szociális rendeletbõl az idõseket érintõ támogatásokat ismertette Simó Károly alpolgármester
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Az Idõsügyi Tanács ülésének résztvevõi elfogadták a nyugdíjasklubok tava-
lyi tevékenységérõl szóló beszámolót
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A hülyeség  terjedési  sebességét 
mi  a  krakkói  építész  kollégium‑
ban próbálhattuk ki. Az érettségi 
nyarát még az érdi téglagyárban 
kezdtük, ahol barnábbra sültünk, 
mintha az Adrián jártunk volna. 
A kemény melóért viszonylag jól 
fizettek,  összeszedtük  a  zlotyra 
valót,  mert  mi  akkor  már  Nagy 
Peti  barátommal  Jan  Garbarek 
jazz felvételeit és a Silesien Blues 
Band bakelitjeit  nyúztuk  reggel‑
től‑estig,  lengyel  plakátokat  vá‑
sároltunk  a  szobánk  falára  és 
viszonylag  lelkiismeretesen  (bár 
eléggé szerény eredménnyel) jár‑
tunk  az  Andrássy  úti  alapfokú 
lengyel  nyelvtanfolyamra.  Volt 
ebben  valami  nagyképûség  is, 
meg  pici  lázadás,  hogy  nekünk 
itt a „keleti‑blokkban” is van egy 
kis nyugat, igaz, északon. Aztán 
azon az augusztusi reggelen be‑
zötyögtünk  a  Délibe,  onnan  át 
a Keletibe és egyszer csak már a 
Krakkói  gyors  kusetjébe  vackol‑
tunk. Ez nem az előkelő hálóko‑
csi, csak a kihúzhatós lábtartójú, 
amiben  azért  lehet  aludni,  de 
kissé  kényelmetlenül.  A hajnali 
Krakkónál  nincs  szebb,  az  ál‑
lomásról  besétálunk  a  főtérre, 
a  Rynek  középkori  vásárcsar‑
nokában,  a  posztóházban  már 
az  árujukat  rakják  ki  a  kereske‑
dők.  Megvesszük  a  két  fonott 
bőrsarut,  ami  nagyon  passzol  a 
farmerhez, és a hajnali napsütés‑
ben  magyar  trikolórral  díszített 
hátizsákunkra dőlve elszunyóká‑
lunk. Itt ébreszt Lena és Leszek, 
kettőnket  egy  üveg  tejjel  és  két 
meleg  kiflivel.  Nehéz  megma‑
gyarázni,  hogy  honnan  jöttünk, 
Érdről  még  nem  sokat  hallot‑
tak,  hát  azt mondjuk,  Budapest 

mellől.  Már  örökbe  is  fogadtak 
minket, 1968 van, minden fiatalt 
összefûz  valami,  egy  életérzés, 
aminek  persze  alapja  a  zene. 
Kérdezik, merre  tartunk, mi pe‑
dig bátran mondjuk a varázsszót: 
autóstop, aztán azt, hogy Varsó, 
Gdansk, és nem is tudjuk. Akkor 
most gyertek a kollégiumba, ná‑
lunk van szabad szoba, meg tud‑
tok mosdani és akad kaja is. 
Így,  ahogy már  említettem,  a 

hülyeség  terjedési  sebességét  a 
krakkói  építész kollégiumban a 
nyolcadik emeleten figyelhettük 
meg.  Másnap  ugyanis  arra  éb‑
redtünk,  hogy  valaki  fölrántja 
az  ajtót  és  vaktában  bezúdít  a 
szobába egy pohár vizet. Leszek 
már  ugrott  is  a  bögréjéért,  töl‑
tötte és a már üres folyosón egy 
másik  szobába  fröccsent az éb‑
resztő. Perceken belül előkerül‑
tek a  lábasok, a  lavórok, a vöd‑
rök. Már az egész folyosó vízben 
állt,  amikor  meghallottuk  a  lift 
zúgását.  Hárman  álltunk  az  aj‑
tajában,  teli  edényekkel. Ahogy 
az  automatika  elénk  tárta  az 
érkezőt,  egyszerre  öntöttük  a 
vizet. Akkor már hiába üvöltötte 
valaki,  hogy  gyerekek!  Ez  az 
igazgató  volt!  Az  ajtó  bezárult 
és a lift ment tovább. Az esti fe‑
gyelemi tárgyaláson senkit nem 
zavart,  hogy  mi  magyarok  is 
ott  ülünk  ketten.  Nem  minket 
rúgtak ki,  hanem a  főkolompo‑
sokat. Nekünk  repetát  hozott  a 
konyhás  néni  és  kifaggatott  az 
igazgató is, hogy miben segíthet. 
Maradjunk  a  koliban,  ameddig 
akarunk,  nézzük meg  Krakkót, 

és  csak akkor menjünk  tovább. 
Úgyis föl fog venni mindenki, a 
magyar színeinkkel. 
És  így  is  lett,  kézről‑kézre 

adtak  minket  életünk  talán  leg‑
szebb nyarán, s a kéthetesre ter‑
vezett út augusztus 20‑ig tartott. 
Az  útlevelünkben  engedélyezett 
két  hét  már  rég  lejárt,  csak  ép‑
pen  a  történelem  közbeszólt. 
A csehszlovákiai  bevonulás  je‑
lentéktelenné tette mi ügyünket. 
Csak menjenek  hazafelé,  pecsé‑
telt  a  határőr,  a  szüleink  meg 
vére megszabadultak  több hetes 
szorongásuktól – mi persze igazi 
kalandornak, kicsit hősnek kép‑
zeltük magunkat és nagyképûen 
és  egyre  színesebben  meséltük 
lengyel utunkat. 
Aztán  persze  utolért  minket 

a  szégyen  is,  hiszen  amikor 
Lengyelországban  bevezették 
a  hadiállapotot  és  betiltották  a 
Szolidaritást  (mellesleg  aznap 
egymillió  lengyel  azonnal  be‑
lépett  a  betiltott  szervezetbe), 
akkor  a  magyar  sajtó  minden 
módon  igyekezett  elbánni  a  ba‑
ráti  országgal.  „Nem  szeretnek 
dolgozni,  csak  seftelésekből  él‑
nek,  a  lengyel  piacokkal  ront‑
ják  az  itteni  üzletek  forgalmát”. 
A kényszerekről  és  a  szocializ‑
mus  gazdasági  csődjéről  ekkor 
még  senki  nem  beszélt.  2010. 
április 10‑én, a  szmolenszki  légi 
katasztrófa  estéjén  a  fene  tud‑
ja,  miért,  Petivel  egyszerre  ka‑
paszkodunk föl a buszra. Mintha 
éreztük volna, hogy lesz valami a 
Bem szobornál. Két‑háromezren 
gyújtottunk  gyertyát  az  odave‑
szettek emlékére és nemcsak mi 
voltunk ott érdiek.
  Antall István

Lengyelkedéseink

Vannak  időszakok,  amikor 
nem lehet nem beszélni, vagy 
éppen nem írni az időjárásról. 
Ilyen  ez  a  mostani  néhány 
hét  is:  ki  hallott  még  olyat, 
hogy  a  tél  egyszerűen  elma‑
radjon,  hogy  komoly  fagyok, 
hóviharok  helyett  legfeljebb 
olykor  egy  kis  hűvös  szellő, 
most meg ez a napsütés – per‑
sze  lehet, hogy mire  az újság 
kikerül a nyomdából már nyo‑
ma sem lesz a barkát borzoló 
szellőnek, és arra is van esély, 
hogy  ez  a  szellő  percek  alatt 
zúgó viharrá erősödik. 
Végül is nem árt ez az időn‑

ként feltámadó zúgó, márciusi 
szél:  segít kisöpörni a  tél  füs‑
tös‑kormos levegőjét az utcák‑
ból,  terekről, átöblíti  friss  lég‑
gel a kertben a fákat, bokrokat, 
talán még a gondolatoknak  is 
ad némi élénkítést. Ez utóbbit 
érzékelhetjük is, mert bár idén 
a téli időszak sem hatott túlsá‑
gosan dermesztően a közéleti 
frontokra, most még élénkebb 
pezsgésnek  indultak  ezek  a 
fórumok.  A legkülönbözőbb 
elnevezésű  szervezetek  moz‑
golódnak,  visznek  utcára  de‑
monstrálni különféle életkorú, 
szakmájú,  szociális  helyzetű 
embereket  –  különféle  ígére‑
tekkel.  Budapesti  készülődé‑
sekről  is  lehet  hallani,  hogy 
hol, mikor fognak tartani már‑
cius  tizenötödikei ünnepséget 
az  egyes  pártok,  szervezetek, 
egyesületek  –  természetesen 
külön, külön. Hogy ez a szer‑
vezett  széttagolás,  jól  átgon‑
dolt  megosztás  mennyiben 
illeszkedik nemzeti ünnepünk 
szellemiségéhez,  azt  minden‑
ki eldöntheti magában.
A tavaszi  felpezsdülés  ra‑

vasz  politikai  meglovagolása 
nem újdonság.  Idősebbek,  de 
talán még középkorúak is em‑
lékezhetnek  rá,  hogy  néhány 
évtizeddel ezelőtt – nagyjából 
a mostani „spontán” tiltakozá‑
sok szervezői, vagy legalábbis 
jogelődeik  –  kitalálták:  a  ma‑

gyarság  lelkében mélyen gyö‑
keredző március tizenötödiké‑
re rá kellene ültetni két „moz‑
galmi” ünnepet. Össze is von‑
ták, „központilag” március 21‑
ével,  az  1919‑es,  úgynevezett 
Tanácsköztársaság ünnepével, 
valamint  április  4‑el,  amikor 
a  Vörös  Hadsereg  1945‑ben 
elözönlötte  Magyarországot. 
Mikor  ez  megvolt,  akkor  az 
egészre  ráakasztották  a  FIN 
–  Forradalmi  Ifjúsági  Napok 
–  elnevezést.  Hogy most már 
ünnepelje a nép együtt mind a 
hármat! Ez a FIN embléma sze‑
repelt mindenhol, plakátokon, 
jelvényeken, ünnepi meghívó‑
kon,  de  a  rafinált  mozgalmi 
(KISZ KB!)  próbálkozás  a  pa‑
rancsra ünneplőkön kívül sen‑
kit nem érdekelt. Ekkortájt írta 
az öt éve elhunyt kiváló költő, 
Utassy József Zúg Március cí‑
mű versében: „Én szemfedőla‑
pod lerántom: / Kelj föl és járj, 
Petőfi  Sándor!…/Szedd  össze 
csontjaid,  barátom:  /  Lopnak 
a bőség kosarából, / A jognak 
asztalánál lopnak, / Népek ne‑
vében! S te halott vagy?”
A márciusok  meg  azóta  is 

zúgnak.  Érdemes  figyelni, 
hallgatni  ezeket  a  hangokat, 
mert  nemcsak  a  szél  zúg. 
Belekeverednek  a  zúgásba 
hataloméhes  lidérchangok  is, 
a  sikertelenségeiket,  kudar‑
caikat  alattomos  hazudozá‑
sokkal  elkendőzni  akarók,  a 
nemzetnek, az országnak csak 
károkat okozók ordibálásai is. 
Rajtunk  múlik,  meghalljuk‑e 
március  igazi  üzeneteit;  azt  a 
zúgást,  amely  az  igazi  meg‑
újulást  hozza,  azt  a  gyönyö‑
rű  tavaszt,  amelyre  várunk, 
amelyben  bízunk,  amelyet 
semmilyen  manipulációval 
nem vehetnek el tőlünk, ame‑
lyik a miénk.

A szerkesztõ jegyzete

Március hangjai

 

„Érd  számít  rád!” mottóval  vá‑
rosi  diákpolgármester‑  illetve 
diákönkormányzat‑választást 
kezdeményez  Érd  vezetése,  a 
három érdi középiskola bevoná‑
sával. Az országban egyedülálló 
– széles jogkört biztosító – kez‑
deményezésről  T.  Mészáros 
András  számolt  be  múlt  szer‑
dai  sajtótájékoztatóján.  Mint 
mondta,  az  Érdi  Kós  Károly 
Szakképző  Iskola,  a  Gárdonyi 
iskola  gimnáziumi  tagozata,  il‑
letve  a  Vörösmarty  gimnázium 
9‑12.  évfolyamának  tanulói  vá‑
laszthatják  majd  ki  e  három 
intézmény  nem  végzős  tanulói 
közül a diákpolgármestert, illet‑
ve az ötfős képviselő‑testületet. 
Az  elképzelések  szerint min‑

den  iskola  két‑két  polgármes‑
terjelöltet indíthat, akik öt‑öt fős 
képviselői  listát állíthatnak.  Így 
maximum  hat  polgármesterje‑
lölt  és  harminc  képviselőjelölt 
verseng  majd.  A szavazás  két‑
listás  lesz: a  legtöbb szavazatot 
szerző  polgármesterjelölt  nyeri 
a választást, és az utána követ‑

kező lesz az alpolgármester; az 
ötfős  képviselő‑testületet  pedig 
azok alkotják majd, akik a diák‑
képviselőjelöltek listájáról az öt 
legtöbb szavazatot szerzik meg. 
(Mivel a három középiskola di‑
áklétszáma  eltérő,  a  szavaza‑
tokat  súlyozva  számolják majd 
össze.)
A voksolásra várhatóan szept‑

ember  végén  kerül  sor;  ezt  vá‑
lasztási  kampány  előzi  majd 
meg.  A jelöltek  részt  vesznek 
egy egyhetes képzésen is, ame‑
lyen az önkormányzati munká‑
ról, az érdekképviseletről, kom‑
munikációról,  várospolitikáról 
hallgathatnak meg előadásokat. 
A nyertes mandátuma  egy  évre 
szól majd; a diákönkormányzat 
munkájában – tanácskozási jog‑
gal  –  az  érdi  általános  iskolák 
is részt vehetnek, egy‑egy felső 
tagozatos diákot delegálva – de‑
rült ki a sajtótájékoztatón. 
S hogy mi lesz a dolga a diák‑

önkormányzatnak?
–  A diák‑képviselőtestület  a 

városi közgyûlés mintájára vég‑

zi  majd  munkáját:  kéthavon‑
ta  legalább  egyszer  ülésezik, 
tanácskozási  és  javaslattételi 
joggal  részt  vehet  a  közgyûlés 
és  a  bizottság  munkájában  a 
fiatalokat  érintő  kérdésekben. 
Ezen  kívül  határozati  javasla‑
tokat  fogalmazhat  meg  a  helyi 
diákságot  érintő  területeken: 
ifjúsági,  sport‑  és  kulturális 
rendezvények,  egészségügy, 
városfejlesztés,  környezetvéde‑
lem,  testvérvárosi  kapcsolatok, 
nemzeti  és helyi hagyományok 
ápolása  –  sorolta  T.  Mészáros 
András,  aki  hangsúlyozta  azt 
is: a diákpolgármester‑választás 
politikamentes; célja, hogy a ta‑
nulók  a  választott  képviselők 
révén a város közügyeinek tevé‑
keny  szereplőivé  válhassanak, 
szerepet kaphassanak a diáksá‑
got  érintő  döntések  előkészíté‑
sében,  valamint  felhatalmazást 
nyerjenek az érdi diákság több‑
sége által támogatott programok 
megvalósításához.
A polgármester  elmondta  azt 

is: a választás menetének kidol‑

Megszüntetett gyalogátkelõ helyett forgalomcsillapítás 

Érd számít rád!  
– diákpolgármestere lesz a városnak
Õsztõl diákpolgármestere is lehet Érdnek: ha a közgyûlés megszavazza, szeptem-
berben öt fõbõl álló képviselõtestületet és egy polgármestert választhatnak saját 
tanulóik közül a három érdi középiskolába járó fiatalok. A nyertesek egyedülállóan 
széles jogkört kaphatnak: tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehetnek a 
közgyûlés és a bizottság munkájában a fiatalokat érintõ kérdésekben – hangzott el 
a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón.

gozása széles körû egyeztetésen 
alapul;  ebben  részt  vettek  az 
érdi  középiskolák  igazgatói,  a 
KLIK Érdi Tankerületének veze‑
tője  és  a  polgármesteri  kabinet 
is. 
–  A diákok  képviselő‑testüle‑

tének  saját  költségvetése  lesz, 
amit  a  város  polgármesterének 
javaslata  alapján  a  közgyûlés 
határoz  meg.  Idén  tíz  millió 
forintot  javaslok,  amit  az  érdi 
diákság  javára  használhatnak 
majd  fel,  természetesen  ellen‑
őrzés mellett – hangsúlyozta T. 
Mészáros András. 
Az  érdi  diákpolgármester‑vá‑

lasztásról  szóló  előterjesztésről 
Érd  képviselőtestülete  március 
15‑én,  az  ünnepi  közgyûlésen 
dönt  majd,  ezt  követően 
tûzhetik  ki  a  választás  napját. 
Ami  pedig  a  voksolás menetét, 
szabályait  illeti,  ezeket  is  ha‑
marosan nyilvánosságra hozzák 
–  tette  hozzá  a  polgármester, 
aki  tájékoztatott  arról  is,  hogy 
a  közútkezelő  kifogásai  miatt 
meg  kellett  szüntetni  a  kijelölt 
gyalogátkelőhelyet a Marianum 
Általános Iskola mellett.
–  Már  elkészültek  a  terve‑

ink  arra,  hogy  egy,  a  közút‑
felügyeletnek  is  megfelelő,  és 
a  forgalmat  csillapító  megol‑
dás  szülessen,  amit  mihama‑
rabb  meg  tudunk  valósítani. 
A munkálatok  pár  nap  múlva, 
a  szükséges  eszközök  beszer‑
zését követően megindulhatnak 
– mondta  T. Mészáros  András, 
akitől  megtudtuk  azt  is:  a  kér‑
déses gyalogátkelő annak idején 
engedély  nélkül  készült,  ezért 
a  közút  kezelője  nagy  összegû 
büntetést  szabott  volna  ki,  ha 
az önkormányzat nem változtat 
a helyzeten.  Ádám Katalin

Megszüntették a gyalogátkelõt a Mariánum iskola mellett, helyette forgalomcsillapító eszközöket helyeztek ki
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Kényelmes fotelek, aszta-
lok, tévé, társasjátékok – mint 
egy üdülő társalgója, olyan a 
Szociális Gondozó Központ 
nemrég megnyílt parkvárosi 
kirendeltsége. Az intézmény 
megkapta az önkormányzattól 
a közösségi ház több helyiségét 
– a könyvtár kivételével, termé-
szetesen –, amelyeket rendbe 
hoztak, és pár hete már itt is fo-
gadják a Családsegítő Szolgálat, 
illetve a Gyermekjóléti Központ 
gondozottjait, akik a parkvárosi 
kirendeltségen pont ugyanazo-
kat a szolgáltatásokat, ellátá-
sokat vehetik igénybe, mint az 
Emma utcai központban. 

– A kirendeltség megnyitásá-
ra azért volt szükség, mert sok 
gondozottunk Parkvárosban 
lakik, és az Emma utcai in-
tézmény nemcsak nagyon tá-
vol esik tőlük, de előfordul az 
is, hogy a buszköltséget nem 
tudják megfizetni – mondta 
lapunknak Pákozdi Orsolya, a 
Családsegítő Szolgálat vezető-
je, akitől megtudtuk azt is: a 
közösségi ház általuk használt 
helyiségeit felújították, beren-
dezték, hogy kellemes környe-
zetben tudják fogadni az ügy-
feleket. A tágas teremben van 
hely a foglalkozásoknak, de ha 
szükséges, mód nyílik az elkü-
lönülésre is. Megkapták a régi 
mozitermet is, amiből rendez-
vényterem lesz hamarosan – itt 
nemcsak konferenciákat tarthat 
a központ, hanem különféle ki-

állítások megrendezésére is al-
kalmas lesz. Úgy tervezik, már-
cius 20-án itt mutatják be a köz-
pont óvodásoknak meghirdetett 
pályázatára beérkezett rajzo-
kat – vázolta terveiket Bereiné 
Petrik Mária, a Gyermekjóléti 
Központ vezetője. 

– A parkvárosi kirendeltség 
minden nap nyitva tart. Hétfőn, 
szerdán és csütörtökön 8-tól 16 
óráig, kedden 13-tól 17-ig, pén-
teken 8 és 12 óra között vár-
juk az érdieket. Péntek délután 
14-18 óra között a fiataloké a 
terep: ekkor tartja parkvárosi 
foglalkozásait az Ifiklub – sorol-
ta Bereiné Petrik Mária, hozzá-
téve: a gyerekek nemcsak pén-
tekenként, hanem bármelyik 
nap bejöhetnek tanácsot kérni, 

beszélgetni, vagy akár meleged-
ni is, ha iskola után sokat kell 
várniuk a buszra. 

A parkvárosi kirendeltségen 
szerdánként pszichológus és 
fejlesztőpedagógus foglalkozik a 
gyerekekkel (előzetes bejelentke-
zés alapján), áprilistól pedig jogi 
tanácsadással várják az érdieket. 
Ezek a szolgáltatások bármelyik 
érdi lakos számára ingyenesen 
elérhetőek, amennyiben érdi 
lakcímüket igazolni tudják. 

A Szociális Gondozó Központ 
munkatársainak több tervük is 
van az új kirendeltséggel kap-
csolatban: szeretnék ide is fel-
hozni a nyári Parkoló progra-
mot, és kiállításokat is rendez-
nének. Rövid távú céljuk pedig 
az, hogy minél több környékbe-

Konferenciaterem lesz a régi moziterembõl

Családsegítõ iroda már Parkvárosban is
Új kirendeltséget nyitott a Parkvárosi Közösségi Házban a Szociális Gondozó 
Központ. Az ügyfelek a Családsegítõ Szolgálat, illetve a Gyermekjóléti Központ 
mindazon szolgáltatását igénybe vehetik, amit a központban megkapnak. A park-
városiakat felújított, kellemesen berendezett helyiségekben várják a munkatársak, 
akik többek közt a szociális ellátásokat érintõ változásokról is felvilágosítást tudnak 
adni az érdeklõdõknek.  

lihez eljusson az új kirendeltség 
híre, hogy senkinek se kelljen 
beutaznia a városközpontba. 

Azoknak, akik szociális tá-
mogatásokat vesznek igénybe, 
mindenképp érdemes ellátogat-

niuk a közösségi házba, mivel 
a munkatársak felvilágosítást 
tudnak nyújtani a szociális ellá-
tásokat érintő, március elsején 
életbe lépett változásokról.

 Ádám Katalin

A közösségi ház felújított helyiségeiben van elegendõ tér, lehetõség a foglalkozások lebonyolítására, a gondozottak 
fogadására

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A régi moziból hamarosan konferenciaterem lesz, ahol kiállításokat is 
rendezhetnek

A Parkvárosi Közösségi Házban megnyílt a Gyermekjóléti Központ és a 
Családsegítõ Szolgálat új kirendeltsége - a szolgáltatások ugyanazok, mint 
az Emma utcában

Kukamatricák
Tájékoztatjuk kedves érdi ügy-
feleinket, hogy a 2015. évre 
szóló, igazoló matricák (köz-
ismert nevén a kukamatricák) 
postázását elkezdtük.

Minden olyan érdi ingat-
lantulajdonos, aki naprakész 
a hulladékszállítási közüzemi 
számlák befizetéseivel, az elkö-
vetkező hetekben az esedékes 
számláját tartalmazó levélben 
megkapja a 2015. évre szóló 
kukamatricáját. 

A postázás az eddigi, meg-
szokott, számlázási rendnek 
megfelelően, a város három 
számlázási területén 3 ütem-
ben történt. 

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

Kérjük, folyamatosan figyel-
je a helyi sajtóban tájékoztató 
közleményeinket, hogy minél 
zökkenő mentesebben tudjuk 
szolgáltatásainkat az Ön szá-
mára is biztosítani. 

 Az ÉTH sajtószolgálata  

Magyarok  

Érdi Vására
Március 14-én Érd Főterén ismét megrendezésre kerül az 
Magyarok Érdi Vására. A rendezvény hagyományaihoz 
híven ezen a napon is kézművesek sokaságát hozza el 
Érdre. Emellett helyben készült hagyományos ételekkel, 
vásári műsorral várjuk az ide látogatókat. 

A vásár ideje alatt népi játszótér és kézműves 
foglalkozás várja a családokat! 

Várunk minden érdeklődőt szeretettel!

Vásári műsor
Délelőtt 10 órától:
• Szivárvány Óvoda énekes műsora
• Micskó Angéla - vers
• Rednégeli Judit - vers
• Gerlei Ilona - vers
•  Kerscner Ferenc, 

a  Magyar Postagalamb Sportszövetség tagja 
postagalamb röptetés

•  Rásó Luca, Rásó Anna és VargaKatica 
széki énekek

•  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola  
furulya szakkörének előadása

Délután 14 órától:
• Metronóm Dobiskola
• Lendvai Károly Férfikórus
• Érdi Bukovinai Székely Népdalkör
• Diriczi Zoltán és Szabó Gergely - népzene

A vásár ideje alatt gyermekjátszóház és játszótér várja  
az érdeklődőket.

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Anna nénit saját otthonában rabolták ki. Kata-

-

-

-
-

-
-

honlapon.

Helyi szolgáltatók
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Március 1-jével átalakult a 
szociális támogatási rendszer. 
A változtatás lényege, hogy a 
jövedelemkompenzációt biztosí-
tó támogatások a járásokhoz, míg 
a kiadáskompenzáló segélyek az 
önkormányzatokhoz kerülnek 
– mondta Tarnai Richárd. Pest 
megye kormánymegbízottja 
kiemelte, a változtatások célja, 
hogy a rászorulók átláthatóbb 

és igazságosabb keretek között 
juthassanak hozzá az őket meg-
illető támogatási formákhoz.

Az aktív korúak ellátása átke-
rült március 1-jével a járási 
hivatalokhoz az önkormányza-
toktól, de márciusban a pén-
züket az állampolgárok még az 
önkormányzattól kapják meg, 
abban a formában, ahogyan 
korábban.

A járási hivatal jogosult már-
cius 1-jétől kezdődően az aktív 
korúak ellátásával kapcsolatos 
ügyek intézésére – hívta fel 
a figyelmet a változásra Pest 
megye kormánymegbízottja.

A kérelmeket be lehet nyúj-
tani:
–  a polgármesteri hivataloknál 

(ahol eddig is), amelyek 
továbbítják a járási hivatalok 
részére, 

–  járási hivataloknál ügyfélfo-
gadási időben,

–  a kormányablakokban,
–  a járási hivatalok kirendelt-

ségein,
–  a járási hivatalok települési 

ügysegédeinél.

A jövedelemkompenzáló 
támogatásokat márciustól tel-
jes egészében a központi költ-
ségvetésből finanszírozzák, az 
önkormányzatoknak ebben már 
nem lesz szerepük. Ezért vál-
tozik a kifizetések módja is. 
A 2015. március hónapra járó 
– április 5-ig esedékes – támoga-
tási összegek utalásáról már a 
kormányhivatalok gondoskod-
nak majd. Az ügyfelek postai 
úton vagy az általuk megadott 
bankszámlára kaphatják meg a 
támogatásokat.

Két formája lesz a szociális 
támogatásoknak: a járásoknál 
az úgynevezett jövedelemkom-
penzáló, míg az önkormányza-
toknál kiadáskompenzáló támo-
gatások igényelhetők – tájékoz-
tatta lapunkat Tarnai Richárd. 
A jövedelemkompenzáló támo-
gatás célja, hogy mindenki 
számára biztosítsanak egyfajta 
minimumot, ha nincs más jöve-
delmük. Kiadáskompenzáló 
támogatást pedig azok kér-
hetnek, akiknek nehézséget 
jelent a rezsi vagy más családi 
kiadás kifizetése – fûzte hozzá 
a kormánymegbízott. Az önkor-
mányzatoktól kérhető kiadás-
kompenzáló támogatások elne-
vezése márciustól egységesen 
települési támogatásra változik. 
Ennek keretében az önkor-
mányzatok az általuk támoga-
tandónak ítélt, rendeletükben 
szabályozott élethelyzetekre 
nyújthatnak támogatást. (Ebbe 

A járási hivatal nyújt segítséget a jövõben

Kiszámíthatóbbá válnak  
a szociális támogatások
A szociális biztonságot erõsíti, hogy márciustól járási 
szintre kerül az idõskorúak járadéka, az ápolási díj, 
a közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság, valamint az aktív korúak ellátása 
– hangsúlyozta tájékoztatójában Tarnai Richárd. A 
Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja ki-
emelte, a jövõben országosan, egységes elvek alapján 
állapítják majd meg a jogosultságot ezekhez a támo-
gatásokhoz a járási hivatalok.

tartoznak majd bele a korábbi 
átmeneti, családi krízis-, lakás-
fenntartási vagy más címen kifi-
zetett segélyek.) 

Pest megye kormánymegbí-
zottja elmondta, a járásoktól 
kérhető továbbra is az idősko-
rúak járadéka, az ápolási díj, 
a közgyógyellátás, valamint az 
egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság ellátás, és március 
1-jétől az aktív korúak ellátá-
sa (foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás FHT, és egészségká-
rosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás EGYT).

A jelenlegi ügyfeleknek a 
hatáskörváltással összefüg-
gésben nincs teendőjük, az új 
ellátásra való jogosultságukat a 
jegyzők február hónap végéig 
hivatalból vizsgálták felül. Az 
aktív korúak ellátásával kapcso-
latos iratokat a jegyzők legké-
sőbb 2015. március 6-ig adták 
át az illetékes járási hivatal szá-
mára. Az átvételt követően a 
járási hivataloktól az ügyfelek 
értesítést kapnak.

Legfontosabb különbség az 
új rendszerben, hogy a továb-
biakban nem a jegyző, hanem 
a járási hivatal állapítja meg az 
aktív korúak ellátását, oda is kell 
a kérelmeket leadni, valamint 
a folyósított összegeket postai 
úton vagy bankszámlára utalja 
az állam (kormányhivatal) – fog-
lalta össze a lényegesebb vál-
tozásokat Tarnai Richárd, Pest 
megye kormánymegbízottja.

Tarnai Richárd: Két formája lesz a szociális támogatásoknak - a járásoknál 
az úgynevezett jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadás-
kompenzáló támogatások igényelhetõk

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 választójog-
gal rendelkezõ nagykorú magyar állampolgárok, illetve az illetékességi területen mûködõ helyi 
önkormányzatok 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 eltil-
tás 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 nyi-
latkozatok a Hivatalban átvehetõk, illetve a honlapról letölthetõk.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy bírósági ülnökök személyére vonatkozó javaslataikat (a 
javasolt személy elérhetõségének feltüntetésével, esetleg a már kitöltött nyilatkozatokkal, és a 
szükséges mellékletekkel együtt) 2015. április 3-áig szíveskedjenek eljuttatni a Polgármesteri 
Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodájára.

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

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda

Jogász
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű Tartósan távol lévő munkatárs 
GYED/GYES idejéig tartó közszolgálati jogviszony.  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. mellék-
let I.1. pontja szerinti Belügyi igazgatási feladatok 
Ellátandó feladatok: jogi előadói feladatok 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Okiratszerkesztés (szerződések, 
jognyilatkozatok), földhivatali ügyintézés, jogalkalmazási-jogértelmezési kérdésekben 
állásfoglalás készítése, jogi képviselet ellátása peres és nemperes eljárásokban, jogviták 
peren kívüli rendezésében 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, vala-
mint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata, továbbá 
rendelkezései az irányadók.                         
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, Jogász végzettség, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Informatikai ismeretek 
• Közigazgatási/jogi szakvizsga 
• Adatvédelmi ismeretek 
• 3-5 éves szakmai gyakorlat 
Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett problémamegoldás, 
• Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
• Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség., 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz 
• iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata 
• motivációs levél 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását köve-
tően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 20. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő 

megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2939/3/2015, valamint a munkakör meg-
nevezését: Jogász. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 27. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• www.erd.hu - 2015. február 28.
• www.kozigallas.hu – 2013. február 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés feltétele a 
Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány. 
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi 
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terjesztes@helyitema.hu. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.  

Kulturális és tudományos 

programok
2015. március 16 – 22.

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:

Klubok programjai:

Vitalitásklub
Március 16-án, hétfőn 17 órakor
Lelki önvédelem 
Előadó: Makai József
Minden kedves érdeklődőt sze-
retettel várunk!

Kertbarátkör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet, Enikő u. 2.
Március 20-án, pénteken 17 órakor
Növény és vetőmag cserebere 
Vezeti: Németh Antal

Hozzunk minél többen cserélni 
valót! Azokat is szívesen látjuk, 
akiknek most nincs.

Kézművesklub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet, Enikő u. 2.
Március 21-én, szombaton 10 órakor 
Húsvétra készülünk
Csuhé, raffia, textil felhaszná-
lásával.
Belépő: 300 Ft

Kiállítások:

A kamarateremben:
Rajzkiállítás 
az 1848–1849-es forradalom 
és szabadságharc tiszteletére 
hirdetett pályázatra érkezett 
munkákból
Megtekinthető: április 8-ig.

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

Az előtéri fotógalériában:
Bodor Izabella és Szánthó 
Tibor közös fotókiállítása
Megtekinthető: március 12. és április 
7. között.

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
 
Március 28-án, szombaton 10-18 óráig 
Egészségnap
Újraélesztési bemutató, vércu-
kor-, vérnyomás-, koleszterin-
szint- és  tüdőkapacitás-mérés. 

Természetgyógyászati kezelé-
sek, bemutatók.

15 órától 
Élet az  élet után 
R. Kárpáti Péter vetítéssel 
egybekötött ismeretterjesztő 
előadása a halálközeli élmé-
nyekről. 
Az előadásra a belépő 300 Ft

 
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!

  

A Magyar Földrajzi Múzeum tetőté-
ri előadóterme, valamint  

a kocsiszín rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel  
összeegyeztethető célokra. 

Információ:  
Kovács Nóra – (06-23) 363-036

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

A felnőttkönyvtár programja 
18.(szerda) 17 óra
Érdi irodalmi estek
Ferdinandy György, József 
Attila-díjas író, műfordító, és 
Csender Levente író
beszélgetőtárs Urbán Péter

Vers-elő
A Költészet napja tiszteletére, 
április 15-én 17 órától a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár felnőtt 
olvasótermében felolvasó estet 
tartunk. A rendezvényen min-
den arra vállalkozó felolvashat-
ja, elmondhatja kedvenc versét.
Időkorlát: maximum 5 perc.
Jelentkezni előzetesen szemé-
lyesen, vagy e-mailban lehet 
(csukalib@csukalib.hu), de 
jelentkezést a helyszínen is 
elfogadunk.

A  gyermekkönyvtár  
programja
18.(szerda)
13 órától alsósoknak
15 órától felsősöknek
Prózamondó verseny

A zenei könyvtár programja 
június 30-ig 
Visszatekintő kiállítás – válo-
gatás korábbi rajzpályázataink 
díjnyertes munkáiból

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!

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

06 23-360-143

Sütő Róbert festőművész
config. című kiállítása

megtekinthető március 21-ig

Problémát jelent a csendes hangok észlelése?

Az ajánlat a készlet erejéig tart.

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

Hallja meg a világot a legdiszkrétebb
módon, a legolcsóbban!

Igény esetén térítésmentesen
megvizsgáljuk hallását is!

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

06-80/182-182

MiNi
CSAK

4 990 Ft

Lim
itá

lt

szé
ria

!

L? Két héten keresztül

1 CSOMAG
ELEMET

AJÁNDÉKBA
ADUNK!

Kiemelt

AKCIÓ!

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

megkönnyíti a környezetemmel való 
kommunikációt”!
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március 16. hétfő
8:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
8:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
9:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:15 Mozgás sportmagazin
9:45 Itthon – otthon 12/4. rész 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
10:15 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:45 Ízőrzők 33.
11:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
11:30 Fény-Kép kulturális magazin
16:15 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Mozgás sportmagazin
17:30 Fény-Kép kulturális magazin
18:00 Téltemetés  

dokumentumfilm  
Rendező: Tóth Péter Pál

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – Team Esbjerg 
21:00 Téltemetés  

dokumentumfilm  
Rendező: Tóth Péter Pál

22:00 Híradó ism.
22:15 Mindig csak Keletre… – Egy alapítvány 

Kárpátaljáért  
magyar film  
rendező: Gulyás János

0:05 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
0:20 Híradó ism.

március 17. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Itthon – otthon 12/4. rész 

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

társadalom
9:30 Mindig csak Keletre… – Egy alapítvány 

Kárpátaljáért  
magyar film  
rendező: Gulyás János

11:20 Beszélgetés egy bíróval 8/8. rész
16:00 Híradó
16:15 Fény-Kép kulturális magazin
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – MTK
18:30 Ízőrzők 34.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 Amerikai anzix  

fekete-fehér, magyar filmdráma, 1975 92’ 
12 éven felülieknek!  
rendező: Bódy Gábor 
forgatókönyvíró: Bódy Gábor 
operatőr: Lugossy István 
vágó: Bódy Gábor 
szereplő(k): Cserhalmi György, Csutorás 
Sándor, Fekete András, Latinovits Zoltán, 
Vándor Éva 

21:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:55 Fény-Kép kulturális magazin
22:35 Nincs asztalom, sem székem…  

színes, magyar dokumentumfilm, 2008 57’  
rendező: Cséke Zsolt

23:35 Híradó ism.

március 18. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Mindig csak Keletre… – Egy alapítvány 

Kárpátaljáért  
magyar film  
rendező: Gulyás János

10:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:50 Itthon – otthon 12/4. rész 

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

társadalom
11:50 Beszélgetés egy bíróval 8/8. rész
15:30 Híradó
15:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:00 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
16:30 Téltemetés  

dokumentumfilm  
Rendező: Tóth Péter Pál

17:30 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – Team Esbjerg 
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 AZ utolsó szó jogán 3/1. rész 

portréfilm 
Rendező:Kósa Ferenc 
portréfilm Béres Józsefről, a Béres csepp 
feltalálójáról

22:30 Zöld kommandó 5/3. rész 
környezetvédelmi filmsorozat

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

március 19. csütörtök
8:00 Híradó 
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Fény-Kép Kulturális magazin
9:15 AZ utolsó szó jogán 3/1. rész 

portréfilm 
Rendező:Kósa Ferenc 
portréfilm Béres Józsefről, a Béres csepp 
feltalálójáról

11:45 Itthon – otthon 12/4. rész 
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat

16:00 Híradó
16:15 Mozgás sportmagazin
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Téltemetés  

dokumentumfilm  
Rendező: Tóth Péter Pál

18:00 Mozgás sportmagazin
18:30 Zöld kommandó 5/3. rész 

környezetvédelmi filmsorozat
19:00 Híradó 
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

19:30 Amerikai anzix  
fekete-fehér, magyar filmdráma, 1975 92’ 
12 éven felülieknek!  
rendező: Bódy Gábor 
forgatókönyvíró: Bódy Gábor 
operatőr: Lugossy István 
vágó: Bódy Gábor 
szereplő(k): Cserhalmi György, Csutorás 
Sándor, Fekete András, Latinovits Zoltán, 
Vándor Éva 

21:10 Éltető mozgásban 
portréfilm 2006  
rendező Tóth Péter Pál 

22:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:15 Nincs asztalom, sem székem…  

színes, magyar dokumentumfilm, 2008 57’  
rendező: Cséke Zsolt

23:15 Híradó ism.

március 20. péntek
8:00 Híradó
8:15 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – MTK
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

10:00 AZ utolsó szó jogán 3/1. rész 
portréfilm 
Rendező:Kósa Ferenc 
portréfilm Béres Józsefről, a Béres csepp 
feltalálójáról

12:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:00 Híradó 
16:15 Ízőrzők 34.
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Nincs asztalom, sem székem…  

színes, magyar dokumentumfilm, 2008 57’  
rendező: Cséke Zsolt

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

társadalom
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:00 Árvácska 

színes, magyar filmdráma, 1976, 85’  
12 éven felülieknek! 
rendező: Ranódy László 
szereplő(k): Czinkóczi Zsuzsa, Nagy Anna,  
Horváth Sándor, Moór Marianna, Szirtes 
Ádám, Schütz Ila, Bihari József 

21:25 Híradó ism.
21:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:55 Téltemetés  

dokumentumfilm  
Rendező: Tóth Péter Pál

22:55 Mozgás sportmagazin
23:25 Híradó ism.

március 21. szombat
9:00 Híradó
9:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

10:00 AZ utolsó szó jogán 3/1. rész 
portréfilm 
Rendező:Kósa Ferenc 
portréfilm Béres Józsefről, a Béres csepp 
feltalálójáról

12:30 Ízőrzők 34.
15:40 Híradó
15:55 Mozgás sportmagazin
16:25 Zöld kommandó 5/3. rész 

környezetvédelmi filmsorozat
16:55 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:10 Éltető mozgásban 

portréfilm 2006  
rendező Tóth Péter Pál 

18:00 Fény-kép kulturális magazin
18:30 Itthon – otthon 12/5. rész 

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

társadalom
20:00 Nincs asztalom, sem székem…  

színes, magyar dokumentumfilm, 2008 57’  
rendező: Cséke Zsolt

21:00 Itthon – otthon 12/5. rész 
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat

21:30 Érdi Panoráma, heti események összefog-
lalója ism.

22:00 Árvácska 
színes, magyar filmdráma, 1976, 85’  
12 éven felülieknek! 
rendező: Ranódy László

március 22. 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 34.
15:10 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:40 Nincs asztalom, sem székem…  

színes, magyar dokumentumfilm, 2008 57’  
rendező: Cséke Zsolt

16:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:55 Árvácska 

színes, magyar filmdráma, 1976, 85’  
12 éven felülieknek! 
rendező: Ranódy László

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

társadalom
19:00 Téltemetés  

dokumentumfilm  
Rendező: Tóth Péter Pál

20:00 Éden a Csúnyaföldön 
színes, magyar ismeretterjesztő film, 52 
perc, 2007  
rendező: Cséke Zsolt 
operatőr: Cséke Zsolt, Kéry Péter, Linzenbold 
Attila

20:55 Mozgás sportmagazin
21:25 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
21:55 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
22:25 Fény-Kép kulturális magazin
22:55 Éden a Csúnyaföldön 

színes, magyar ismeretterjesztő film, 52 
perc, 2007  
rendező: Cséke Zsolt 
operatőr: Cséke Zsolt, Kéry Péter, Linzenbold 
Attila

2015. március 16 –március 22.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Szabadon szárnyalnék – éne-
kelte Palya Bea a videóról, ami 
nemcsak jó hangulatot kölcsön-
zött a Temesi Évát bemutató 
irodalmi estnek, hanem akár 
mottója is lehetett, hiszen a 
szerző a versein keresztül vég-
re szabadon kitárulkozhatott, 
a szavak szárnyán magával 
ragadta és messzire röpíthette 
mindazokat, akik részt vettek 
az Irodalomkedvelők klubja 
március 6-ai rendezvényén. Az 
est főszereplőjének eddig két 
önálló – a Törött szárnyú sze-
relem és a Visszatekintés címû 
– kötetben jelentek meg versei, 
de az IRKA többi, tematikus 
zsebkönyvében is szerepelnek 
Temesi Éva költeményei. Ezek 
egyike az a gyöngyszem, ame-
lyet Ilka Gábor miniatûr szobrai 
ihlettek, és Habos Lászlóval kö-
zösen írtak. 

A szerzői esten Somfai István, 
a Poly-Art kuratóriumának el-
nöke faggatta a versek alkotó-
ját, de hamar kiderült, hogy 
Temesi Éva sokkal „beszéde-
sebb” a költészet csodálatos 
eszközeit alkalmazva, és jóval 
többet mond el magáról és ér-
zéseiről rímekben, szóképek-
ben, és szimbólumokban, mint 
nyilvánosan, prózában, kérdé-
sekre válaszolva. Annyit mégis 

elárult, hogy magyartanár sze-
retett volna lenni, de egy kiske-
reskedő lányaként akkoriban, a 
Rákosi-korban mégsem iratkoz-
hatott gimnáziumba, így csak 
egy Üllői úti technikumban 
érettségizett, de dacból, majd-
nem színkitûnő eredménnyel. 
Szerencsére kiváló tanárai vol-
tak, akik – hozzá hasonlóan 
– „büntetésből” kerültek ebbe 
az iskolába, és sokat tanulhatott 
tőlük. Verseket gyermekkora 
óta írt, de leginkább titokban, 
és a fiókok mélyére rejtette min-
det, így még tanárai sem tudtak 
a tehetségéről. A Törött szár-
nyú szerelem címû kötete is a 
hosszú évekig rejtegetett ver-
sekből, az IRKA kiadványaként 
született meg. Pedig azokat a 
költeményeket egyetlen hónap 
alatt írta ki magából, amikor női 
ösztönével megérezte, hogy a 
házasságába belépett egy nem-
kívánatos „harmadik”. Később 
kiderült: mire ő maga rájött ar-
ra, hogy mi történik, már vége 
is lett a férje és egy másik nő 
között szövődött románcnak. 
Nőként és szerető feleségként 
roppant nehezen viselte ezt a 
számára méltatlan helyzetet, de 
a titokban megírt versek mégis 
átsegítették őt a nehezén, mi-
közben a nő és a férfi kapcsola-

tának, egymáshoz való ragasz-
kodásának örök érvényû igazsá-
gait kutatta. Ezekről a versekről 
csak több évtized múltán törölte 
le az ”idők porát”, és egyetlen 
kötetbe foglalva kerültek az ol-
vasók elé, miután Temesi Éva 
az Irodalomkedvelők klubjában 
újra rátalált az önkifejezés ízé-
re, örömére, és – ahogy Somfai 
István fogalmazott – markáns, 
meghatározó, elismert és ter-
mékeny alkotója lett ennek a 
közösségnek. Megdöbbentő 
– fûzte hozzá a tanár úr –, mi-
lyen nagyfokú megértéssel, ele-
ganciával és türelemmel kezelte 
és fogalmazta meg verseiben 
azokat az érzéseket, amelyeket 
megcsalt nőként élt át. 

Visszatekintés címû kötete 
már a későbbi költeményeket 
tartalmazza, amelyekben gya-
kori a számvetés, a múltba né-
zés, az emberi sorson és az 
elmúláson való gondolkodás. 
„Karcolást már régen nem oko-
zok. Az érdességem mind-mind 
lekopott az elsimult, megkövült 
létben. S mérem az időt száz-
ezer évben. Valamikor én la-
pos kő voltam. Ha felemeltél, 
a tenyeredbe is belesimultam.” 

– írja a Reinkarnáció címû vers-
ében. Mint megtudtuk, első-
sorban Ady Endre költészete 
volt rá nagy hatással, de Babits 
Mihály is példakép számára, 
ami nem jelenti azt, hogy más 
költők verseit nem olvasta volna 
szívesen, hiszen az olvasottság 
és az irodalmi tájékozottság is 
jellemzi alkotásait. A kérdésre, 
hogy vannak-e még megíratlan 
témái, impulzusai, Temesi Éva 
elárulta: nagy munkába fogott, 
amikor elhatározta, hogy megír-
ja a családja történetét, persze, 
nem versben, hanem prózában. 
Ezt azért tartja fontosnak, hogy 
a gyermekei és unokái hitele-
sen értesüljenek mindarról, 
amit átéltek, és a családi esemé-
nyeken keresztül a történelmi 
igazságokról is képet kapjanak. 
Elárulta még, nagy tisztelője 
Balogh Jánosnak, aki drótból 
készítette csodálatos alkotásait, 
így néhány versét ezek a „drót-
képek” ihlették. 

Mivel Temesi Éva meglehe-
tősen szûkszavúan válaszolt a 
feltett kérdésekre, szemléletéről, 
gondolat- és érzésvilágáról a köl-
teményei jóval többet mondtak 
el hallgatóságának, és ez így volt 
teljes, mert verseiből az IRKA-
tagok őszinte tisztelettel és ra-

jongással válogattak, majd sze-
retettel olvasták fel a számukra 
legkedvesebbeket. Főként elgon-
dolkodtató, elégikus és szomorú 
hangulatú költeményt hallhat-
tunk, de a drótképek ihlette köl-
teményei között akadtak vidá-
mabb hangvételûek is, amelyek 
mosolyt csaltak az arcokra, aho-
gyan egyik legutóbbi versében 
is – hiába az eső áztatta szomo-
rúság – nyomon követhető az 
élet szeretete, és a reményt hozó 
tavasz örömének legkisebb rez-
dülése: „Később az égen ritkult 
a felhő, nem esett már. Észre se 
vettem, lehajtott fejjel mentem, 
csak mentem. Pedig a gallyat 
simító szellő fényben fürdött, s 
kacagón, üdén a kék ég megcsil-
lant a tócsa tükrében.” 

Bármennyire nehéz is meg-
élni a mindennapok keserveit, 
Temesi Éva szerzői estjén újra 
bebizonyosodott, hogy az al-
kotás erőt és reményt ad a hol-
napokhoz, és nincs félnivalója 
annak, akinek annyi barátja, is-
merője és tisztelője van a város-
ban, akik ezen a születésnapi 
szerzői esten is megtöltötték a 
kultúrház kamaratermét. 

 Bálint Edit

Temesi Éva vallott életérõl, verseirõl az Irodalomkedvelõk klubja rendezvényén

Születésnap drótképekkel és két verseskötettel
A Törött szárnyú szerelem és a Visszatekintés címû önálló kötetek, és persze az 
írójuk, Temesi Éva volt a fõszereplõje annak a szerzõi estnek, amelyet március 6-
án tartottak az Irodalomkedvelõk klubjában, és amelyen nemcsak az IRKA-tagok, 
hanem a versíró közeli barátai, ismerõsei, valamint a szépirodalom szerelmesei is 
részt vettek. Születésnapi ajándék volt ez a rendezvény, hiszen egy-két nap válasz-
totta el a szerzõt attól, hogy betöltse a 78-ik életévét. 

Temesi Éva verseibõl a klubtársak válogatásában hallhattak jó néhányat az irodalmi est résztvevõi
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Az IRKA azon zsebkönyvei, amelyekben szerepelnek Temesi Éva versei   

Ezúttal is megtelt a terem - a nézõk soraiban a családtagok, alkotótársak, 
barátok, tisztelõk, az irodalom kedvelõi foglaltak helyet  
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Várandósságra, szülésre, szop-
tatásra felkészítő tanfolyamot 
– pontosabban: foglalkozás-so-
rozatot – indított múlt csütör-
tökön a Kötelék – Érd térségi 
Közösség a Családokért nevû 
civil csoport, hogy segítséget 
nyújtsanak a házaspároknak a 
tudatos felkészüléshez, csök-
kentve az ismeretlentől való fé-
lelmet, szorongást, és elősegítve 
a várandósság pozitív megélé-
sét, a pozitív szülésélményt, a 
magzat és szülei közti kapcsolat 
kialakulását.

Az ingyenes foglalkozásokat 
kéthetente csütörtökön tartják, 
a szakorvosi rendelőintézet cse-
csemőtanácsadó-várójában, 17 
és 19 óra között – így nagyobb 
az esélye, hogy nemcsak a kis-
mamák, hanem az édesapák is 
eljönnek, hiszen a foglalkozá-
sok nemcsak az anyukáknak, 
hanem az apukáknak is szól-
nak. Sőt, az előadások azok-
nak is hasznosak lehetnek, akik 
még csak tervezik a babavárást, 
vagy akik már a többedik babá-
jukat várják.

– Bár a foglakozások temati-
kája egymásra épül, szeretettel 
látjuk az érdeklődőket csupán 
egy-egy alkalommal is. Célszerû 

minél többször eljönni, hiszen 
ezek a találkozók remek alkal-
mat nyújtanak arra is, hogy a 
várandós édesanyák megismer-
kedjenek egymással, tapasz-
talatot cseréljenek – mondta 
lapunknak Bognár Krisztina 
IBCLC szoptatási tanácsadó, vé-
dőnő, aki az első foglalkozáson 
a várandósság alatti testi és lelki 
átalakulásról beszélt az érdek-
lődőknek. Rajta kívül Csörgő 
Andrea perinatális szaktanács-
adó és dr. Kun Judit orvos, 
IBCLC szoptatási szaktanácsadó 
vezeti a beszélgetéseket (ezek 
időpontja: március 19., április 
2., 16., 30., május 14., 28., júni-
us 11. és 25.).

– A kilenc alkalommal a vá-
randósság, szülés, babagondo-
zás során leggyakrabban felve-
tődő problémákra, kérdésekre 
próbálunk választ adni. Lesz szó 
a magzattal való kapcsolatfelvé-
telről és arról, mi is a várandós-
ság alatti vizsgálatok szerepe. 
Beszélünk a szülés szakaszai-
ról, a vajúdó asszony érzései-
ről és a fájdalom csillapításáról. 
A foglalkozásokon összeállítjuk 
(persze csak képletesen) a ba-
bakelengyét, és kitérünk a gyer-
mekágyas anya szükségleteire is. 

Sorra vesszük, milyen segítőkre 
számíthat a kismama a szülésnél, 
és beszélünk az orvos, a szülész-
nő, a dúla szerepéről, illetve az 
apai jelenlétről is. Több alkalmat 
szentelünk a szoptatásnak – mi-
ért és kinek fontos manapság, a 
tápszerek korában az anyatejes 
táplálás? Megtudhatjuk azt is, 
milyen előkészületeket tehetünk 
a sikeres szoptatás érdekében; a 
résztvevők megismerkedhetnek 
a szoptatási testhelyzetekkel, és 
gyakorlati tudnivalókat is meg-
osztunk velük. Például: hogyan 
tudjuk felébreszteni az aluszé-
kony babát, hogyan szakítsunk 
időt a házimunkára a csecsemő 
mellett, és honnan lehet tudni, 
hogy elegendő anyatejhez jut-e 

a kisbaba, hol kaphatunk se-
gítséget, ha elakadunk – sorol-
ta Bognár Krisztina, aki mint 
védőnő, szoptatási tanácsadó 
és édesanya úgy tapasztalta: jó 
lenne, ha a várandós anyukák 
nemcsak a szülésre készülnének 
fel, hanem az azt követő napok-
ra, hetekre is.

– Ezeket a hiánypótló foglal-
kozásokat a szakrendelő, illetve 
főigazgatója, dr. Kőszegi Gábor 
támogatásával rendezzük, és a 
védőnők segítségével már fel-
hívtuk rájuk az érintett kisma-
mák figyelmét. Reméljük, minél 
többen eljönnek majd ezekre 
az alkalmakra, ugyanis az első 
kurzuson kevés érdeklődő volt 
– jegyezte meg a szakember. 

Az első alkalomra két házas-
pár és egy kismama jött el; az 
egyik mama már részt vett kór-
házi szülésfelkészítő tanfolya-
mon; mint mondta, megköny-
nyebbüléssel látja, hogy Érden 
milyen családias a hangulat – a 
kórházban legalább százan vol-
tak. 

– Mivel első gyermekünket 
várjuk, szükségünk van a tá-
jékoztatásra. Az interneten túl 
sok információ kering, inkább 
szakembertől szeretnénk vála-
szokat kapni a minket érdeklő 
kérdésekre – mondta a férje.

Internet, szakkönyvek, ját-
szótér, szomszédok, ismerősök, 
tanfolyamok, védőnő – általá-
ban innen szerzik „babás-ma-

más” információikat a gyerme-
ket váró házaspárok. Az anyai 
segítséget nem említették, hol-
ott pár évtizede még az anyák 
örökítették asszonylányaikra 
gyermekgondozással kapcsola-
tos tudásukat, tapasztalataikat.

– Nagyon jól jön az anya 
segítsége, támogatása, de csak 
akkor, ha nem erőszakosan 
osztogatja tanácsait, és azok 
megfelelnek a korszerû ajánlá-
soknak – jegyezte meg Bognár 
Krisztina. Aki szeretne többet 
tudni a korszerû táplálkozási, 
gondozási ajánlásokról, láto-
gasson el a tanfolyamra, vagy 
a Kötelék civil csoport hon-
lapjára.

 Ádám Katalin

Ingyenes tanfolyamok gyermekváróknak

Kötelékben, babára várva
Kéthetente csütörtök délután nem a kisbabás, hanem 
a várandós anyukáké a szakrendelõ csecsemõ-ta-
nácsadójának elõtere: ekkor tartja ugyanis a Kötelék 
civil csoport a várandósságra, szülésre, szoptatásra 
felkészítõ tanfolyamát. Noha a foglalkozások ingyene-
sek, nincs nagy tolongás, a hangulat családias: lehet 
kérdezni, tapasztalatot cserélni is. A tanfolyamhoz 
bárki, bármikor csatlakozhat: azokat is várják, akik 
még csak tervezik a babavárást.

A csecsemõ-tanácsadó várójában kötetlen hangulatban zajlanak a szülésre, babagondozásra felkészítõ foglalkozások
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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
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Van egy rendezvénysorozat, 
amelyet bízvást fel lehetne ven-
ni az Érdikumok közé: ez a 
tizenhetedik alkalommal zajló 
Óvodai Szakmai Napok, amely 
a város összes önkormányzati 
fenntartású óvodáját érinti, és 
egyedülálló az országban. Az 
óvodák több mint másfél évti-
zede évente három-négy héten 
át előadásokat, bemutatókat 
szerveznek a város pedagógu-
sainak, gyermekekkel foglalko-
zó szakembereinek, no meg a 
többi óvodának. Bemutatják az 

intézményükben végzett mun-
kát (az úgynevezett jó gyakor-
latokat), és meghívott előadók 
segítségével egy-egy aktuális 
témát is körüljárnak. 

– Ezek a programok részei 
az óvodák éves munkatervének 
– mondta lapunknak Simonics 
Gabriella, a Szivárvány Óvoda 
vezetője, a rendezvénysorozat 
egyik főszervezője, hozzátéve: 
kezdetben hiánypótlónak szán-
ták ezeket a napokat, mivel 
nem mûködtek még az óvodák 
közötti szakmai munkaközös-

ségek. Akkor még a gyakorlati 
bemutatókon volt a fő hangsúly, 
ám ez mostanra eltolódott az 
előadások felé. 

– Természetesen ezek is kap-
csolódnak a munkatervünkhöz. 
Idén több előadás is a mozgással 
foglalkozik, ami nem véletlen: 
nagy szerepe van az óvodások 
életében, és a kötelező testneve-
lés-foglalkozás mellett minden-
napos elfoglaltságuk. Nem is 
gondolnánk, hogy a nagymoz-
gások mennyire befolyásolják 
a finommotorika fejlődését – je-

gyezte meg Simonics Gabriella, 
aki kérdésünkre elmondta azt 
is: a programsorozatot az önkor-
mányzat támogatta anyagilag.

Az előadásokon, bemuta-
tó foglalkozásokon főleg óvo-
dapedagógusok vesznek részt 
(előzetes regisztráció után), de 
szeretettel látnak minden ér-
deklődőt, sőt, van olyan rendez-
vény, amit kifejezetten a szülők 
bevonásával tartanak meg a 
szakmai napokon (a Kisfenyves 
óvodában a családok bemutat-
ják a kipróbált reformreceptek 
alapján készült csemegéiket, és 
dietetikus ad tanácsokat a hoz-
zá fordulóknak). 

Több különleges program-
mal készülnek, készültek a 
Szakmai Napok három hetében 
az óvodák: néptáncbemutató-
val, reformételek kóstolásával, 
mozgásfejlesztéssel és gyer-
mekneveléssel, autizmussal 
kapcsolatos előadásokkal vár-
ták, illetve várják az érdeklő-
dőket, akik március harmadik 
hetében megismerkedhetnek a 
különféle óvodai fejlesztőjáté-
kokkal, a kreatív problémameg-
oldó technikákkal, és lesznek 
logopédiával, fejlesztőpedagógi-
ával kapcsolatos foglalkozások 
is. Bár a programok általában 
nyitottak, természetesen főleg 
az óvodapedagógusok számára 
állították össze őket. A szakmai 
napok lehetőséget teremtenek 
számukra arra, hogy bemutas-
sák és elsajátítsák a jó gyakor-
latokat, ráadásul az esetenként 
egymástól igencsak távol eső 
óvodák pedagógusai is meg-
ismerhetik egymást. Sőt, meg 
is „mérkőzhetnek” egymással, 
hiszen a március 2-a óta tartó 
programsorozat 21-én az óvo-
dapedagógusok vidám vetélke-
dőjével zárul.

 Ádám Katalin

Óvodai Szakmai Napok, tizenhetedszer
Egy generáció már felnõtt azóta, hogy elõször megrendezték Érden az Óvodai 
Szakmai Napokat. A bemutatókból, szakmai elõadásokból minden önkormányzati 
óvoda kiveszi a részét; bár fõleg a kollégáknak szervezik, a programok szabadon 
látogathatók. Több témát is körüljárnak a három hét alatt a mozgásfejlõdéstõl az 
autizmusig, a reformélelmiszerektõl a hagyományos és a mai családmodellig.

Több elõadás témája a mozgásfejlesztés; a Szivárvány óvodában Hatvani Dorottya mozgásterapeuta is ennek 
fontosságáról beszélt a pedagógusoknak
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Felhívás 
az elhurcoltakkal kapcsolatos 

emlékek gyûjtésére
Hetven éve annak, hogy a hazánk földjére lépő szovjet 
fegyveres erők mintegy 300 ezer polgári lakost hurcoltak el 
– többnyire „málenkij robot”, vagyis kicsi munka ürügyén – a 
korabeli, 14,7 milliós Magyarországról több éves szovjetunió-
beli kényszermunkára. Több mint egyharmaduk nem élte túl 
a megpróbáltatásokat.

Magyarország kormánya 2015. január 20-i 1009/2015. szá-
mú határozatában az idei évet a Szovjetunióba hurcolt politi-
kai foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyilvánította. 
Az emlékév alkalmából a Magyar Földrajzi Múzeum 2015 
októberében időszaki kiállítással készül a „málenkij robotra” 
elhurcoltak méltó megemlékezésére. 

Érd lakossága is megszenvedte a „háromnapos” kényszer-
munkát, ami legalább 1000 férfi elhurcolását jelentette. A tábor 
poklát túlélő emberekre évekig tartó kényszermunka várt a 
Szovjetunió belső területein. Sokan soha nem tértek haza a 
szenvedések földjéről. Az otthon maradt családtagok helyzete 
sem volt irigylésre méltó. A gazdálkodás a nőkre, öregekre és 
a gyerekekre maradt. Később elkezdődött a szovjetizálás: a 
beszolgáltatások, a kuláklista, a kolhozba kényszerítés.

Hetven év múltán sem felejthetjük el az akkor történteket, 
a magyarságuk miatt kínhalált szenvedetteket, a meggyötört 
érdieket. A Magyar Földrajzi Múzeum felhívással fordul a mai 
érdiekhez, hogy a sztálini lágerekbe elhurcolt apáik, nagyapá-
ik emlékét és emlékeit soha ne felejtsék el! 

Fontosnak tartjuk, hogy a jövő nemzedékek is tudjanak a 
„málenkij robot” szörnyûségeiről, embertelenségéről, valamint 
okairól, előzményeiről, körülményeiről és következményeiről. 
Az elhurcoltak hozzátartozóit arra kérjük, hogy a családi em-
lékezet kincsestárából hívják elő elődeik szenvedéstörténetét, 
az elhurcoltaknak arcot adó fényképeket, a táborban töltött 
évek tárgyait, hogy mindezeken keresztül a fiatal nemzedékek 
is megismerjék és megértsék e történelmi tragédia emberi 
oldalát! 

Kérünk mindenkit, segítsék gyûjtőmunkánkat, hogy elké-
szülhessen a sztálini terror érdi áldozatainak emlékkiállítása!

A felajánlásokat (visszaemlékezések, fotók, tárgyi emlékek) 
folyamatosan várjuk a Magyar Földrajzi Múzeumban. Bővebb 
információt a múzeum 23-363-036-os központi számán vagy a 
06-30-581-7676 telefonszámon Lehoczki Zsuzsannától, illetve 
a 06-70-410-8930-as telefonszámon Lendvai Timár Edittől kap-
hatnak. Segítségüket előre is köszönjük!

	 Lehoczki	Zsuzsanna	 Lendvai	Timár	Edit
	 történész	 a	kiállítás	kurátora
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Szentpéteri Csilla lemeze üZE-
NEt címmel az ezredfordulón 
jelent meg, és azóta töretlen a 
sikere. De mi is pontosan ez az 
üzenet, és mire utal mottójában, 
miszerint „zongorázni másképp 
is lehet”– erről beszélgettünk a 
mûvésznővel.

– Az ezredforduló környékén 
hatalmas stílusváltás történt 
az életében, egészen új meg‑
közelítésben szólalnak meg a 
régi nagy klasszikusok. Hogyan 
jutott el a kezdeti, komolyze‑
nei stílustól sajátos hangzású 
Zongorabolygójáig?

– Az ezredforduló idején el-
játszottam azzal a merész gon-
dolattal, hogy ha Liszt, Brahms, 
Vivaldi, Paganini és a többi 
nagy zeneszerző ma élne, va-
jon milyen zenét írnának. Az 
ismert zeneszerzők mûveit, té-
máit elkezdtem ötvözni az ál-
talam kedvelt XX. századi stílu-
sokkal, továbbfûzve saját zenei 
ötleteimmel. Ez egy hihetetlen 
kalandos folyamat volt, ahogy 
újjászületnek az ismert, vagy 
azóta már általam megismert 
klasszikus témák. Így aztán 
átirataimban Liszt, Paganini, 
Monti kedvelt szerzeményei 
latin, Brahms Magyar táncai 
mexikói, Csajkovszkij Hattyúk 
tava blues, Mozart bossa nova, 
Vivaldi melodikus rockstílusban 
szólalnak meg. Szerettem volna 
egy olyan zenei világot létre-

hozni, amiben a régi értékeket 
megőrzöm, ugyanakkor a saját 
agysejtjeim is benne vannak, 
kreatív lehetek, s ami csak rám 
jellemző. Persze ehhez az is 
kellett, hogy megismerkedjek a 
számítógépes zenei programok-
kal, hiszen így írom a zenéimet, 
s hogy olyan zenésztársakat ta-
láljak, akik a könnyûzene vilá-
gában elismertek, és mesterien 
mozognak a jazz, a latin vagy 
épp a rock mûfajában. Tíz éve 
már csak velük lépek színpadra, 
mert az a katarzis, amit a közös 
muzsikálás során átélek, óriási 
energiát ad a mindennapokhoz, 
már lassan olyan, mint a má-
kony.

– Zongorázni másképp is le‑
het – ez a mottója mire utal, 
kinek szól? 

– A fiatalokhoz szólok ezzel, 
hogy ha pusztán azért hagyják 
abba a zenetanulást, mert nem 
áll közel hozzájuk a komolyze-
ne és szenvednek a szolfézstól, 
akkor is fontos, hogy így kezd-
jék a zenei pályájukat, hiszen 
4-5 év után válthatnak, s bár-
milyen zenei irányban folytat-
hatják az útjukat. Persze ehhez 
olyan tanárokra van szükség, 
akik segítik ezeket a vágyakat. 
Képzett zenészként bejárhat-
ják a világot, lehet belőlük egy 
kitûnő jazz-zongorista vagy ép-
pen egy szuper rockgitáros. Az 
a lényeg, hogy muzsikáljunk, 

mert kevés jobb dolog van az 
életben. 

– A zenéjét és zenei ízlését 
mennyiben befolyásolják az 
utazásai és a különböző kultú‑
rák, amelyekkel találkozott?

– Rengeteget utaztam, s ezek a 
nagy kalandok, felfedezések ins-
pirálnak zenéimben is. Egy-egy 
mediterrán kisváros, egy meredek 
sziklafal, egy nyüzsgő latin tér, az 
esőerdő, a végtelen óceán színei 
visszaköszönnek a hallgatónak. 
Folyamatosan visszajeleznek a 
zenémet szeretők, hogy teljesen 
mindegy, éppen a tengerparton 
pihennek vagy az Alpokban ki-
rándulnak, nyári kerti partin vagy 
meghitt gyertyafényes vacsorán 
vannak, mindegyikhez passzol-
nak a zenéim. Lehet azt mondani, 
hogy aki hallgatja a lemezeimet, 
úgy érzi, mintha egy térkép lenne 
előtte, s Kubától Dél-Amerikáig, 
Spanyolországtól az Atlantisz 
mélyéig egy helyben utazna. Ez 
a zene kortalan, s korosztálytól 
független. 

– Hogyan tudja beosztani az 
idejét a családja, barátok és a 
fellépések között; nem jelent‑e 
problémát fia számára, hogy az 
édesanyja folyton utazik?

– A mérföldkő 1999-2000 volt 
az életemben. Megszületett 
Kristófom, s ezzel egy időben 
az első saját ízlésvilágú leme-
zem. A legfenségesebb és leg-
keményebb időszak volt. Ha 
édesanyám nem költözik fel 
Budapestre, nem hiszem, hogy 
meg tudtam volna valósítani 
zenei terveimet. A férjem ki-
alakított az otthonunkban egy 
kellemes kis stúdiót, ahol pró-
báltunk a zenészekkel, s ahol 

alkothattam, így Kristófot csak 
akkor kellett nélkülöznöm, ha 
koncerteztem. Külföldi turnékat 
már nem vállaltam, nem akar-
tam szállodai szobából, skype-
on keresztül szeretni, ajándé-
kokkal megvenni a lelkét, s min-
dig magyarázni, hogy tudod, én 
vagyok az anyukád. Hihetetlen 
szeretet van közöttünk, békes-
ség, és bizony rengeteget segít 
a zenéim születésében, vannak 
kedvencei és ma már a barátai is 
jönnek a nagykoncertekre. 

– Érezte már valaha tehernek 
a rengeteg fellépést, a zeneszer‑
zést, a próbákat?

– Soha. Számomra ez hobbi 
is, játék, kihívás, kísérletezge-
tés, kalandozás és a zene lel-
kemnek fő gondozója. 

– Hogyan telik egy napja, s ho‑
gyan kapcsolódik ki, egyáltalán 
van‑e szabadideje?

– Kevés szabadidőm van, reg-
gel 5.50-kor kelek mindennap, 
Kristóf szereti a közös reggeli-
ket, s ez nekem is szent dolog. 
Aztán jönnek a menedzseri te-
vékenységek, interjúk, próbák, 
koncertek, támogatók keresése, 
zeneszerzés, gyakorlás, otthoni 
dolgok és természetesen kony-
hatündérkedek is, hiszen Kristóf 
hozzászokott a főztömhöz, így 
szinte zuhanok az ágyba éjjel. 
Ha van egy kis fellélegzés, ak-
kor szeretünk bringázni, kosa-
razni, pingpongozni, vitorlázni, 
nagy kanasztapartikat játszani, 
kuckósan filmet nézni. 

– Március 20‑án indul a tur‑
né az érdi koncerttel, a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központban. 
Mire számíthatunk?

Érdrõl indul országos turnéra Szentpéteri Csilla

Zongorázni másképp is lehet…
A Temperamento névre keresztelt koncertshown egy 
temperamentumos, fiatalos, mediterrán életérzéssel 
teli fellépésre számíthatnak a vendégek Szentpéteri 
Csilla zongoramûvésznõtõl március 20-án 19 órakor a 
Szepes Gyula Mûvelõdési Központban.   

– Egy igazán temperamentu-
mos, élménydús, fiatalos, medi-
terrán életérzéssel teli interaktív 
koncertre, ahol fergeteges ritmu-
sok, zongora-gitár-jazztrombita 
párbajok, önfeledt kikapcsoló-

dás, feltöltődés vár azokra, akik 
eljönnek. A zenésztársaimon túl 
pedig a vendégem lesz Vásáry 
André, a kristálytiszta, varázsla-
tos hangú énekes.

 Faiszt Nóra

Szentpéteri Csilla: Az ismert zeneszerzõk mûveit, témáit elkezdtem ötvözni 
az általam kedvelt XX. századi stílusokkal, továbbfûzve saját zenei ötleteim-
mel, így jött létre egy olyan zenei világ, amiben a régi értékeket megõrzöm, 
ugyanakkor kreatív lehetek, és ami csak rám jellemzõ

kaleidoszkóp
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Az Érdligeti iskolában március 
6-án tartottak Iskolakóstolgató 
délutánt a csöppségeknek. Ne 
a gyermekeket készítsék fel az 
iskolára, hanem készüljenek 
fel az iskolák a kicsinyek fo-
gadására! – jelentette ki egyik 
interjújában Vekerdy Tamás 
gyermekpszichológus, aki a 
játékos, a tapasztalaton alapu-
ló tanulás híve. Szerencsére a 
kisiskolásokat fogadó intézmé-
nyek és a majdani elsősökkel 
foglalkozó tanító nénik többnyi-
re a helyzet magaslatán állnak 

e tekintetben, így nekik nem 
kell külön elmagyarázni, mi a 
teendőjük, amikor az óvodából 
frissen kikerült, vagy onnan 
hamarosan elköszönő aprósá-
gokat egy merőben más kör-
nyezetben kell fogadniuk. Az 
Érdligeti iskolában már több éve 
Iskolakóstolgató címmel rende-
zik meg azokat a nyílt napokat, 
amelyeken a leendő iskolások 
szüleikkel együtt részt vehetnek 
egy sokoldalú, érdekes foglal-
koztató délutánon. Ennek során 
megismerhetik a leendő tanító 

néniket, körülnézhetnek az in-
tézmény épületében, a szülők 
pedig személyesen is válthatnak 
pár szót a leendő tanítókkal, az 
iskola vezetőjével, és feltehetik 
kérdéseiket is. 

Az Érdligeti Általános Iskola 
Diósdi úti, alsósokat befogadó 
épületébe március 6-án, pénte-
ken délután egymás után érkez-
tek a leendő iskolások csoportjai, 
akik három rövid, de annál ér-
dekesebb foglalkozáson, 12 fős 
csoportokban váltották egymást 
a tantermekben. A csoportok 

mindenütt más-más témával ta-
lálkozhattak, de mindegyiknek 
az érzékszervek által szerzett 
tapasztalat volt a témája. Így az 
idei Iskolakóstolgatón az egyik 
teremben a szó szoros értelmé-
ben kóstolgathattak a gyerekek, 
mert itt az ízlelés került a kö-
zéppontba. Már azt is élvez-
ték, amikor a pedagógusok egy 
fekete szalaggal bekötötték a 
szemüket, majd az asztal köré 
gyûlt apróságoknak az ízek és il-
latok alapján kellett felismerni a 
jellegzetes fûszereket és ízeket. 
Savanyú, édes, sós, keserû ízük, 
illetve markáns és különleges il-
latuk alapján kellett megkülön-
böztetniük azokat a fûszereket, 
ízesítőket, amelyeket leggyak-
rabban használunk, így otthon 
és az óvodában is gyakran 
találkoznak velük a nebulók. 
Kömény, bors, ecet, citrom, cu-
kor és egyebek. A feladatokat 
persze ügyesen megoldották az 
apróságok, majd tovább men-
tek a következő terembe, ahol 
megint „szembekötősdit” ját-
szottak. Ezúttal egy hatalmas 
sapkából különféle tárgyakat, 
játékokat húztak ki a gyerme-
kek egyenként, amelyeket nem 
láthattak, hanem kizárólag ta-
pintással kellett megállapítani-
uk, mi került a kezükbe. Aki ezt 
a feladatot is ügyesen megoldot-
ta, jutalmul megsimogathatta az 
ideiglenesen az intézményben 
tartózkodó koromfekete nyuszi 
puha bundáját. Ennyi apró ke-
zecske még biztosan nem ciró-
gatta meg a hordozóban lapuló 
tapsifülest, mint most ezen a 
vidám Iskolakóstolgatón.

 A jövendőbeli iskolások pedig 
cseppet sem tûntek félszegnek 
vagy megszeppentnek, hiszen 
egyrészt tudták, anyuka, apuka 
vagy a nagymama ott áll a kö-
zelben, másrészt a gyakorlati, 
játékos feladatok nem tértek el az 
óvodában tapasztaltaktól, leszá-
mítva, hogy egy kicsit más kör-
nyezetben és más emberekkel 
találkoztak közben. Az Érdligeti 
iskolában egyébként már há-
roméves hagyomány, hogy az 
ősszel iskolába kerülő aprósá-
gokat több foglalkozásra is vár-
ják az intézményben. Az utolsó 
Iskolakóstolgató alapvetően a 
sportokhoz kötődik majd, amikor 
a pedagógusok arról is képet kap-
nak, hogyan mozognak, mennyi-
re kedvelik a sporttal kapcsolatos 
tevékenységeket az apróságok 
– tudtuk meg Szijártóné Somogyi 
Mónikától, az Érdligeti Általános 
Iskola igazgatóhelyettesétől. Azt 
is elmondta, tudomása szerint 
sok szülő több iskolába is elvi-
szi a gyermekét ezekre a nyílt 
napokra, mert felelősen szeretne 
dönteni arról, melyikben kezdje 
meg tanulmányait a csemetéje. 
A nebulók pedig láthatóan jól 
szórakoztak a kóstolgatások, ta-
pintások és szagolgatások során. 
Előfordulhat, hogy ez az élmény 
akár hosszú éveken keresztül, 
tanulmányaik befejezéséig is el-
kíséri majd őket.  B. E.

A kicsinyek ízleltek, szagoltak, tapintottak és nagyon füleltek

Iskolacsalogató az Érdligetiben
Hamarosan itt a tavasz, de az õsszel iskolába induló gyermekek szüleinek már 
minél elõbb el kell dönteniük, melyik iskolába íratják csemetéjüket. A kicsinyeknek 
pedig könnyebb lesz feldolgozni a nagy változást, ha minél elõbb megismerik azt 
az intézményt, ahol majd elkezdik a tanulmányaikat, mert jó esetben, akár nyolc 
évig is az lesz a „második otthonuk”. A bemutatkozás és az ismerkedés céljából 
nyílt napokat, iskolakóstolgató délutánokat tartanak az érdi alapfokú intézmények-
ben, hogy a leendõ diákok körülnézhessenek az iskolákban, majdani tanítók pedig 
megismerjék azokat az apróságokat, akik hamarosan az iskola folyosóin és osztály-
termeiben futkároznak majd. 

Most már „szabad a gazda” - lekerült a szemtakaró, meg lehet beszélni, eltalálták-e, mit ízleltek

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A kicsik a tanító nénivel megbeszélték, milyen ízeket ismertek fel

Tilos volt lesni - csak szagolni és megízlelni volt szabad a gyermekek elé 
tett fûszereket és gyümölcsöt

A koromfekete tapsifüles szinte el is tûnt a sok simogató, pici tenyér alatt 
- azt mindenki érezte, hogy milyen finom tapintású volt a nyuszi bundája

helyi társadalom

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

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

Meghívó
Tisztelt szülők, érdeklődők, gyerekek!

Az Érdligeti Általános Iskola fáklyás felvonulást szervez 
2015. március 13-án 18 órától az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 

az érdligeti 1848-as emlékműhöz.

A hagyományosan megrendezendő felvonulás 
az iskola Diósdi út 95-99. alatti székhelyétől indul.

A menet a Diósdi út – Balatoni út – Pipacs utca – Duna utca útvonalon haladva  
érkezik az 1848-as emlékműhöz.

Gyülekezés: 2015. március 13-án 17:45 és 18:00 óra között az iskola belső udvarán.

Kérem az osztályfőnököket és az osztályaikat, az SZMK és DÖK képviselőit, valamint  
az érdeklődőket, hogy támogassák a hagyományőrző programot, minél nagyobb 
számban és több fáklyával, egy-egy szál virággal vegyenek részt a felvonuláson!

Vargáné Balogh Erika igazgató
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Felhívás

Az avarégetés szabályainak betartására
Érd Megyei Jogú Város Jegyzője felhívja a lakosság figyelmét az avarégetéssel kapcsolatos szabályok 
fokozott betartására.

Érd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról 
és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 01.) 
számú önkormányzati rendelete alapján:

Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az 
emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, állati eredetű, illetve ipari eredetű 
hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék).

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére 
tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést 
őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell 
oltani.

A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti hulladék a tűzvédelmi előírások betartásával eléget-
hető.

Az avar és kerti hulladék égetése a város egész területén minden év február 15. és április 30., 
valamint október 15. és november 30. között engedélyezett.

Tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt megelőző napon délután 16 óra után, illetve, ha az 
illetékes miniszter fenti időszakban tűzgyújtási tilalmat rendel el.

Tilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi rendelők, hitéleti középületek, az iskolák és óvodák, 
szociális intézmények 100 m-es körzetében munkanapokon 18,00 óra előtt, valamint hitéleti középü-
letek esetében a szertartások ideje alatt is.

Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területein tilos az avar és kerti hulladék égetése. Az avar és 
kerti hulladék égetésére csak vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzéskor kerülhet sor.

A fenti jogszabályok megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelet alapján

50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személy esetén 
200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedő 
közigazgatási bírság szabható ki.

Kérjük a lakosságot, hogy az avarégetéssel kapcsolatos előírásokat – mindannyiunk egészségének 
megóvása érdekében – önként teljesítsék.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet, jegyző

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

Tájékoztató

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

A házhoz menő lomtalanítás rendje a következő:
1.    A szolgáltatás jelenleg szombatra igényelhető. Cégünk célja, hogy a szolgáltatást 

bővítve más napokon is biztosítani tudjuk. Igény esetén hétköznapra már most is 
tudunk vállalni házhoz menő lomtalanítást, de egyelőre még korlátozott számban. 

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

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

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

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

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

A megbeszélt időpontban az ingatlan tulajdonosa berakodhatja a megbeszélt 
mennyiségû lomot a gyûjtő jármûbe. 

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

Közterületre, utcára, szelektív hulladékszigetekhez bármilyen lomot kirakni szigorú-
an tilos és pénzbírsággal büntethető!

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

Érd és Térsége Hulladékkezelő  
Nonprofit Kft.  sajtószolgálata

Ügyfélfogadás
Az Érdi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 

Székely Sándor
keddenként 14 és 16 óra között ügyfélfogadást tart a Polgárok Házában. 

Felhívás
A Dr. Romics Lászó 

Egészségügyi Intézmény

Egynapos Sebészeti  

osztályára

gyakorlattal rendelkezõ

mûtõssegédet
keres.

Érdeklõdni:

06 20- 3268-863 vagy  

a 06 (23) 365-232/144-es 

telefonon,

Szabó Julianna 

intézetvezetõ fõnõvérnél.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Iroda

Költségvetési ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet II.16. pont szerinti Pénzügyi igazgatási feladatok 
Ellátandó feladatok: Intézmény gazdálkodási referens. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Intézményi kiskincstári finanszírozás elkészítése éves és havi szinten, intézmé-
nyi költségvetések beszámolok előkészítése ellenőrzése, az intézményekkel kapcsolatos jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötele-
zettségek, szállító számlák kontírozása a Forrás SQL Integrált Pénzügyi rendszerben. 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásá-
ról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Közszolgálati Szabályzata, továbbá rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, Pénzügyi számviteli gazdálkodási, vagy közgazdasági végzettség, 
• Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon 
• Minimum 3 éves szakmai gyakorlat 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer ismerete 
• Közigazgatási szakvizsga 
• Informatikai ismeretek 
• Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség 
Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett problémamegoldás, 
• Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
• Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz 
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 18. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2939/4/2015 , valamint a munkakör megne-
vezését: Költségvetési ügyintéző. 

•  Személyesen: Bartos Beatrix - Személyzeti Csoport, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. I 116. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 23. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónap-
nál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

információk
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A hazai  csapat  a  múlt  heti  ki
siklás  feledtetésére  készült,  és 
erre  kitûnő  ellenfélnek  ígérke
zett  a  nem  túl  acélos  és  csak 
kis  jóindulattal  középmezőny
höz  tartozónak mondható  ven
dégcsapat.  Az  üllőiek  bíztak 
lelkesedésükben  és  harcossá
gukban,  valamint  abban,  hogy 
sikerül  annyi  pontot  tavasszal 
összegyûjteniük,  hogy  a  kiesés 
réme ne fenyegesse csapatukat.
A mérkőzés  a  hazaiak  szem

pontjából  a  várakozásoknak 
megfelelően  kezdődött,  hiszen 
a 6. percben már megszerezte a 
vezetést  az  érdi  csapat. Ország 
P.  csente  el  a  labdát  az  alapvo
nalnál a kiváró vendégvédő elől, 
majd  visszagurította  a  jól  érke
ző Papp G. elé, aki azt a hálóba 
juttatta. 1–0.
A várakozásnak  megfelelő

en  a  hazai  együttes  irányítot
ta  továbbra  is  a  játékot,  míg  a 
vendégek erejéből csak néhány 
kontratámadásra  futotta.  Az 
vendéglátók  fölényét  számos 
helyzet jelezte, de egy alkalom
mal  a  vendégvédők a gólvonal
ról  mentettek,  majd  Palásthy 
N. ziccer helyzetben csúsztatott 
a  kapu  mellé.  A megnyugtató 
második hazai gól nem sokkal a 
félidő vége előtt végre megszü
letett. A 42. percben Országh P. 
beadását Palásthy N. helyezte a 
kapuba. 2–0.
Eldőlni  látszott  a  mérkőzés, 

legalábbis  a  szurkolói  vélemé
nyek  alapján,  és  ahogy  az  érdi 

csapat a második  félidőt kezdte. 
Futószalagon  kerültek  gólhely
zetbe  a  hazai  játékosok,  de  saj
nos  egymás  után  hagyták  ki  a 
nagyobbnál  nagyobb  ziccereket. 
A kihagyott  lehetőségek  egyre 
jobban  elbizonytalanították  az 
érdi  támadókat,  játékukba  egy
re  több  pontatlanság  csúszott. 
Lövés helyett  rossz passz, passz 
helyett  rossz  lövés  mellett  dön
töttek.  Törvényszerûen  jött  a 
vendégek  szépítő  gólja.  A 60. 
percben Bacsai R. futott el a jobb 
oldalon  és  lőtt  a  kapuba.  2–1. 
A vendégek szépítő találata után 
aztán egyszerûen szétesett a ha
zai  csapat  játéka.  Hiba  cserélt 
az érdiek edzője, nem tudott ér
demlegesen belenyúlni a játékba. 
Sajnos, a cserék sem tudtak javí
tani a csapat játékán. A vendégek 
minden  erejüket  megfeszítve 
rohamozták  az  érdi  kaput,  és 
ennek meg is lett az eredménye. 
A 89.  percben  egy  szöglet  utáni 
kavarodásból  Rösch  P.  közelről 
pöckölt a kapuba. 2–2.
Ismét  beigazolódott  a  labda

rúgás  törvényszerûsége.  A ki
hagyott  helyzetek  nem  marad
nak  büntetlenül,  és  ez  jelen 
esetben  két  pontjába  került  a 
hazai  csapatnak.  Pozitívum  az 
első  fordulóhoz  képest,  hogy 
most  már  rengeteg  helyzetet 
dolgozott  ki  az  érdi  csapat,  de 
ezeket be is kell lőni.

Érdi VSE - Üllő SE  2–2 (2–0)
Érd, 150 néző

Vezette: Hajdu Patrik
Érd: Kertész F.- Ország P., 
Ebedli Z., Csiszár Z., Cservenka 
G. – Kupi Z., Papp G. (Kovács 
B.), Csizmadia Z. – Gyurácz 
B. (Brkic D.), Palásthy N. (Feil 
M.), Balázsovics M.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Papp G. 6’, 
Palásthy N. 42’, ill. Bacsai R. 
60’ és Rösch P. 89’.
Sárga lap: Ország P.

Ismét az ellenfél edzője örül
hetett  jobban a mérkőzés után, 
a  látottak  alapján  nem  is  alap
talanul.
Limperger Zs.(Érd): 
–  Vereséggel  ért  fel  a  mai 

döntetlen.  Hatszor  megnyert 
mérkőzést  sikerült  döntetlenre 
adnunk.
Lengyel R.(Üllő): 
– Az első félidőben bátortala

nul  és  harmatgyengén  játszot
tunk.  A második  félidő  elején 
az  Érd  eldönthette  volna  a  ta
lálkozót.  A szépítő  találatunk 
után  egyre  jobban  beszorítot
tuk  a  hazaiakat  és  több  lehe
tőségünk  is  volt  gólszerzésre. 
A pontszerzéssel úgy érzem,  jó 
úton járunk.
A 18. fordulóban, március 14

én  szombaton  délután  három 
órakor Százhalombatta csapatát 
fogadja  az  Érd  az  Ercsi  úton, 
majd  21én  szombaton  három 
órakor  a  Dabas  Gyón  FC  látja 
vendégül a csapatot.
   Harmat Jenő

A Benta  SE judosai  mozgalmas 
hétvégéket  tudhatnak  maguk 
mögött.  Utánpótlásversenyző
ikkel február 21én Nagykőrösön 
vettek  részt  az  I.  Crown  Kőrös 
Kupán.  Annak  ellenére,  hogy 
először  szervezett  versenyt  a 
nagykőrösi klub, rendkívül erős 
nemzetközi mezőny  jött össze. 
A hazai  jelentős  erőt  képviselő 
klubok mellett (Atomerőmû SE, 
Cegléd VSE, Kecskemét, Újpest, 
Szeged,  Baja,  hogy  csak  a  leg
nagyobbakat  említsük)  román 
és  szlovák  csapatok  is  emelték 
a  verseny  színvonalát.  A több 
mint négyszáz judokát felvonul
tató  megmérettetésen  a  bentá
sok sem vallottak szégyent.

A Crown Kőrös Kupán  
a Benta SE versenyzőinek 
eredményei: 
Diák D:   Tóth Anna Édua V. 

hely
Diák C:   Kádár Kolos VII. hely
   Fenyvesi Zsófia IV. 

hely

Diák B:    Cservenyi Bence III. 
hely

   Szilágyi Koppány III. 
hely

  Ferencz Virág III. hely
    Vass Eszter I. hely
Diák A:    Szegfû Benedek III. 

hely
Serdülő:   Tóth Sára Fruzsina II. 

hely
   Szilágyi Zalán VII. 

hely

Február  28án  rendezte  meg 
immár  negyedik  alkalommal 
a  Benta  SE a  GIA Form  Kupát, 
amit  az  egyesület  saját  judosa
inak  szervez,  hogy  a  különbö
ző  helyszíneken mûködő,  de  a 
Benta SE keretein belül sportoló 
kezdő  judosok  kipróbálhassák 
magukat  versenykörülmények 
között.  Az  érdi,  tárnoki,  sós
kúti,  pusztazámori  bentások 
mellett a környező  települések
ről  százhalombattai,  biatorbá
gyi,  törökbálinti,  dunaújvárosi 
és  nagykörösi  cselgáncsozók  is 

ellátogattak  a  Batthyány  általá
nos iskola tornacsarnokába, így 
mintegy százhúsz fő nevezett a 
megmérettetésre.  A megjelenő 
szülők  komoly,  kemény  küz
delmeket  láthattak.  Mindenki 
igyekezett megmutatni, mit  tu
dott  elsajátítani  a  judo  alapjai
ból az eltelt  fél–másfél év alatt. 
A küzdelmek  balesetmentesen 
lezajlottak.  A mérkőzések  után 
mindenkinek  a  nyakába  került 
valamilyen érem, ezzel is oldva 
a fáradságot és feledtetve a dél
előtt nehézségeit.

A Benta judósainak februári versenyei

A kis versenyzõk is nagy küzdelmet 
folytattak a pontokért

Érdi VSE – Üllõ SE 2–2 (2–0)

Agyonnyert mérkõzés  
végén döntetlen

Pontot vesztett hazai pályán a fehér mezes érdi csapat
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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!

055 GYÓGYMASSZÁZS BÉRLET 10 ALKALOMRA

Akciós ár:
20.000 Ft

Listaár: 
40.000 Ft

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

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

117 CERAGEM V3 GERINCTERÁPIA

Akciós ár:
3.000 Ft

Listaár: 
6.000 Ft

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

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

118 ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS/FOGYASZTÁS

Akciós ár:
12.500 Ft

Listaár: 
25.000 Ft

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

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

125 EGÉSZSÉG-GENERÁL CSOMAG

Akciós ár:
14.000 Ft

Listaár: 
28.000 Ft

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

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

126 LÉLEKMASSZÁZS 3 ALKALOM 

Akciós ár:
10.500 Ft

Listaár: 
21.000 Ft

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

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

127 DR WU-FÉLE FEJMASSZÁZS 5 ALKALOM

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

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

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

056 GERINCTORNA BÉRLET 10 ALKALOMRA

Akciós ár:
15.000 Ft

Listaár: 
30.000 Ft

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

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

119 FOGYASZTÓ/SALAKTALANÍTÓ KÚRA

Akciós ár:
5.000 Ft

Listaár: 
10.000 Ft

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

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

078 ÜVEGASZTAL 

Akciós ár:
24.000 Ft

Listaár: 
48.000 Ft

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

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

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

116 CSALÁDI FOGKŐELTÁVOLÍTÁS POLÍROZÁSSAL 

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

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

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

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

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

Facebook: www.facebook.com/akredenc

Ételallergia, diéta és paleo szaküzlet

Kinyitjuk a Kredenc ajtaját!



ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

AD

ÁLLÁS

Érdi élelmiszerboltba gyakorlattal 
rendelkezõ eladót keresünk. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal a   
boltiallas01@gmail.com-ra

Érdi állványüzembe alumínium 
hegesztõt felveszek. Érdeklõdni: 8-16 
óra között. T:06 20 319 2996

Keresek jól képzett, megbízható 
szobafestõ munkatársat. T:06 30 9349 
576

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

ÁLLÁST KERES

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

ÁLLAT

Letojt tyúkok rendelhetõk. Szállítás: 
március 21.800 Ft/db vására! Érdeklõdni: 
06 23 374 080

ÁLLATORVOS

ANTIK-RÉGISÉG













AUTÓ

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÉLELMISZER

GYÜMÖLCSLÉ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

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



Érd Parkvárosban 45 m²-es ház eladó 
170 N-öl telekrésszel 6,2 M Ft. T:06 70 
256 1885

KÉMÉNYBÉLELÉS

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

KERT

Szabolcsi nyugdíjas mg szakember 
vállal metszést - gyógymetszést -, per-
metezést, fakivágást, (veszélyest is), 
bozótirtást, 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

Érdligeten kiadó kertes házban külön 
bejáratú 2 szoba összkomfortos lakrész. 
T:06 70 978 2507

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS











MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Német, angol oktatást vállalok 
kezdõtõl - középfokú nyelvvizsgáig, az 
Ön otthonában is. T:06 30 592 9164

Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára 
felkészítés tapasztalt, diplomás nyelvta-
nárnál. T:06 70 235 3386

Német-angol nyelvtanítás, tanfolya-
mok minden szinten. Most 30 óra 60 E 
Ft. T:06 30 347 2787

Korrepetálást vállalok német és angol 
nyelvbõl. 60 perces órák. T:06 30 518 
5052

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

ROBOGÓ

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

SZOLGÁLTATÁS













TÁRSKERESÕ

31 éves független magyar férfi, tartós 
kapcsolat céljából korának megfelelõ 
hölggyel ismerkedne,   
expandalt@citromail.hu

TELEK

Érd és Százhalombatta határában 
622 m² telek 30 m² alápincézett házzal 
termõ gyümölcsfákkal eladó. Víz, Villany 
van. T:06 20 266 4177

Érd, Diófa u. 20. nyeles zárkerti 
pihenõkert 702 m² eladó. Nem építhetõ 
be nyaralónak. T:30-985-6050







TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS

VARRÁS

Felsõruházat és lakástextil készítés, javí-
tás rövid határidõvel. T:06 70 665 9072

VEGYES

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

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!

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
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Az utóbbi hetekben megren-
dült a Győr veretlenségi míto-
sza. Igen ám, de a Rába-parti 
szuperalakulat csak a Bajnokok 
Ligájában hajtott fejet a nor-
vég Larvikkal szemben, a ha-
zai bajnokságban továbbra sem 
hibázik. Igaz, hogy az utóbbi 
évadokban látott játék némileg 
megváltozott, hiszen Ambros 
Martin filozófiája, a minél keve-
sebb kapott gól már nem min-
dig érvényesül, az ok pedig a 
győrieket sújtó példátlan sérü-
léshullám. Ennek ellenére az 
ETO hazai pályán mindig esé-
lyesként lép fel, az ÉRD azon-
ban a csodáért harcolt. Szabó 
Edina csapata ugyanis szorult 
helyzetbe került dunaújvárosi 
vereségével, hiszen már akkor 
lehetett számolgatni, a papírfor-
ma alapján nem biztos, hogy a 
végjátékban saját kezében lesz 
a sorsa. Hiába volt ez a 21. for-
duló előtt a listavezető és a har-
madik helyezett párharca, az ér-
diek nyomában a Dunaújváros 
és a Siófok is ott loholt, ráadásul 
könnyebb sorsolással. 

Az ÉRD ennek megfelelő-
en igencsak bekezdett a hazai 
egyeduralkodóval szemben, a 
hetek óta egyaránt kiváló for-
mában játszó Klivinyi Kinga 
és Kovács Anna is eredményes 
volt. A hazaiaknak egészen a 
4. percig kellett várni, míg a 
Mosonmagyaróvárból meg-
ismert cseh válogatott, Jana 
Knedlikova avatta fel Janurik 
Kingát. Bátran, lendületesen 
akciózott továbbra is az ÉRD, 
így Anna Szeny góljával ugyan 
átvette a vezetést az ETO, a 
vendégek azonban szívósan ta-
padtak. A hétről-hétre igen gól-
erős teljesítménnyel kirukkoló 
Schatzl Nadine is hamar beta-
lált, de ugyancsak dicséret illet-
te a védelem oszlopát, Mariama 
Signatét, aki a világ egyik leg-
jobb csapata ellen is bemutatta 
remek blokkjait. A félidő dere-
kán aztán Herr Orsolya védése-
ire alapozva elkezdte építeni a 
különbséget a Győr, a Susann 
Müller–Heidi Löke összjáték 
kiválóan mûködött a hazaiak-
nál. Szabó Edina egy időkérés-
sel igyekezett kifogni a szelet a 
győriek vitorlájából, ám az ETO 
szisztematikusan növelte a dif-
ferenciát. Hiába volt viszonylag 
sok gól, ennek ellenére a kapu-
sok serényen tették a dolgukat, 
Janurik Kinga és Herr Orsolya is 
több bravúrt bemutatott. Heidi 
Löke helyére, tehermentesítés 
céljából a félidő utolsó percei-
ben beállt Vesna Milanovic-Litre 
és a horvát beállóval már jobban 
akadozott a gépezet. Befagytak 
az ágyúk, 12–7-nél sorjáztak a 
kimaradt helyzetek, a Győr nem 
tudta növelni a különbséget, az 
ÉRD pedig közelebb nem jutott. 

Végül Kovács Anna volt ismét 
eredményes, sőt a vendégek 
számára remek percek követ-
keztek, az ötgólos különbség 
kettőre zsugorodott. Ambros 
Martinnak azonban maradt még 
mágiája, amit ki is játszott az 
ETO, így hiába volt a kecseg-
tető részeredmény, a pihenőre 
visszaduplázta a különbséget a 
címvédő, végül Anna Szeny le-
rohanásával és góljával ért véget 
a félidő. 

Az érdiek aztán álmosan foly-
tatták a meccset, a Győr pe-
dig villámgyorsan olyan előnyt 
alakított ki, amelyről már nem 
szokott visszautat engedni. 
Susann Müller emberelőnyből, 
Kovacsics Anikó és Szepesi 
Ivett pedig egyenlő létszámnál 
szerzett gólt, így a szorosnak 
mondható eredmény villám-
gyorsan megváltozott. A Győr 
innentől kontroll alá vette a 
meccset és egyszerûen nem en-
gedett gólt az érdieknek, akik 
13 perc alatt mindössze egyet 
szereztek a második félidőben. 
Szabó Edina kísérletezett időké-
réssel, valamint kapuscserével 
is, de Oguntoye Viktória sem 
tudta megmenteni a számolás-
tól együttesét. Anna Szeny egy 
kifejezetten látványos pörgetett 
lövéssel skandáltatta meg a kö-
zönséget, az ÉRD azonban igye-
kezett faragni a különbséget. 
Ambros Martin folyamatosan 
rotálta játékosait, így kifeje-
zetten kiegyensúlyozott volt a 
győri góltermés, végül öten is 
elérték a négyes határt. Az ETO 
magabiztos előnye birtokában 
az utolsó tíz percben már ke-
vésbé maradt harapós, a vendé-
gek így rohamléptekben tértek 
vissza mínusz tízről. Oguntoye 
Viktória is hozzátette a maga 
bravúrjait, így öt perccel a vége 
előtt még némi izgulnivalója is 
lett a hazaiaknak. A Győr azon-
ban már rutinosan befagyasz-
totta a hatgólos differenciát, így 
pedig hiába tett meg mindent 
az ÉRD – amelynek soraiból 
harmadik kétperces büntetése 
miatt kivált Mariama Signate 
– már csak a végeredmény be-
állítása maradt szépségtapasz-
ként. A Győr főleg a második 
félidő elején mutatott játéká-
nak köszönhetően begyûjtötte a 
két pontot, és ízelítőt adott, mi 
vár az érdiekre a Magyar Kupa 
elődöntőjében, ugyanis ezt a 
két csapatot sorsolták össze a 
legjobb négy között. Az ÉRD 
becsülettel helytállt, fennállása 
legszorosabb meccsét játszotta 
Győrben, de vereségével, vala-
mint a Kohász és a Siófok sike-
rével visszacsúszott az ötödik 
helyre. Az utolsó játéknapon 
az érdi szurkolóknak megenge-
dett lesz a Vácnak is drukkolni, 
amely még elütheti a Balaton-

partiakat a felsőházi rájátszástól 
– akár már egy döntetlennel is 
–, ha viszont nyer a Siófok, az 
ÉRD számára csak az 5-8. he-
lyért zajló küzdelem marad. 

Győri Audi ETO KC – ÉRD  
32–27 (16–12)
Győr, Audi Aréna, 1800 néző
Játékvezetők: Kékes Csaba, 
Kékes Pál
Győr: Herr Orsolya, Csapó Kyra 
Vivien, Kari Aalvik Grimsbö 
(kapusok), Jana Knedlikova 
4, Heidi Löke 6, Tamires 
De Araujo, Anna Szeny 5, 
Susann Müller 4, Korsós 
Dorina, Kovacsics Anikó 1, 
Macarena Diaz Aguilar 4, 
Planéta Szimonetta 3, Szepesi 
Ivett 2, Vesna Milanovic-Litre 
1, Boczkó-Hornyák Ágnes 1, 
Bognár-Bódi Bernadett 1
Vezetőedző: Ambros Martin
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 5 (2), Kovács 
Anna 5, Szara Vukcsevics, 
Szekeres Klára 2, Kisfaludy 
Anett 1, Klivinyi Kinga 8, 
Mariama Signate, Jekatyerina 
Kosztjukova 3, Katarina Krpezs 
2, Takács Kitti 1, Mester Nóra
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 1/0, ill. 2/2
Kiállítások: 8, ill. 8 perc (piros 
lap: Mariama Signate 58. perc)

A 21. forduló  
további eredményei:
Szeged KKSE - Ipress Center-
Vác 27–39 (15–22)
Eubility Group Békéscsabai 
ENK SE – FTC-Rail Cargo 
Hungaria 26–32 (13–16)
Mosonmagyaróvári KC SE - 
DVSC-TVP-Aquaticum 26–27 
(15–15)
MTK Budapest – Dunaújváros 
Kohász KA 23–27 (14–11)
Siófok KC-Galerius Fürdő 
– Fehérvár KC 29–20 (18–5)

Igazi örömhírek vezették fel 
a történelmi meccset Érden, hi-
szen a csapat három kulcsjáté-
kosa, Janurik Kinga, Kisfaludy 
Anett és Klivinyi Kinga is meg-
hosszabbította szerződését. 
A klubvezetők továbbra is maxi-
mális profizmussal dolgoznak a 
csapat még erősebbé tételén és 
ebben a kiemelkedő játékosok 
megtartása is kulcsfontosságú. 
A tökéletes háttér tehát már ad-
va volt ahhoz, hogy az ÉRD to-
vábbírja fennállása legnagyobb 
nemzetközi sikerét. Korántsem 
tûnt ez sétagaloppnak, sőt, a 
negyeddöntős rivális Esbjergről 
egy másik magyar csapat már 
őriz rossz emlékeket, mégpe-
dig a Fehérvár, amely tavaly 
drámai elődöntőben, az utolsó 
másodpercekben, nyert hely-
zetből vérzett el. Ugyanakkor 

a Fejér megyeiek megmutatták, 
hiába a remek eredmények, az 
Esbjerg is megfékezhető. A dán 
együttes jelenleg is vezeti hazá-
ja bajnokságát, ami egyáltalán 
nem kis dolog, végigtekintve a 
riválisokon, hiszen a mezőny-
ben a Midtjylland, a Holstebro, 
a Viborg, vagy akár a Randers 
neve is kitûnően cseng. 

Kiegyenlítetten kezdődött a 
meccs, ám a dánok Katarina 
Krpezs nyitógólja után rend-
re előnybe kerültek. A dán és 
holland válogatottakkal tûzdelt 
rivális, éppen egy németalföldi 
játékos, Laura van der Heijden 
találatával lógott meg először 
kettővel. Az érdiek azonban 
pozitív energiává alakították 
a remek buzdítást és kiváló-
an tartották féken az Esbjerget. 
Klivinyi Kinga szemkápráztató 
góljával pedig be is fogták az 
ellent. A vezetés sehogy nem 
akart megszületni, habár 5-5-
nél mindkét együttes többször 
is próbálkozhatott ezzel, végül 
Susanne Forslund jóvoltából 
az Esbjerg lépett előbb előre. 
Kiegyenlített küzdelem folyt a 
pályán, hiába az ellenfél na-
gyobb rutinja és többször meg-
szerzett kétgólos előnye, az 
ÉRD nem szakadt le jobban. 
Sőt, újfent utolérte a dánokat, 
és rendre sikerült az egyenlí-
tés, köszönhetően Kovács 
Annának, Klivinyi Kingának 
és Pálos-Bognár Barbarának. 
A harciasságnak pedig meglett 
az ára, 1-0 után, a 27. percben 
Katarina Krpezs büntetőjével 
újra az ÉRD vezetett. A hazaiak 
éltek is az előnnyel, megfor-
dult a tendencia, az Esbjerg 
vált üldözővé, de a szerb szélső 
újabb értékesített büntetőjével 
az érdiek mehettek vezetéssel 
pihenni. 

Az Esbjerg főleg a remekül 
megkomponált figuráinak kö-
szönhetően lepte meg olykor-
olykor a hazaiakat, akik a má-
sodik félidőre még tüzesebben 
jöttek ki. Katarina Krpezs elő-
ször juttatta kétgólos előnyhöz 
csapatát, de az elkövetkező 
perceket figyelembe véve, ez 
egyáltalán nem is volt nagy szó. 
Az ÉRD egészen már fokozatra 
kapcsolt, amire nem volt vála-
sza az Esbjergnek, a dán védők 
pedig egyre többször késtek el 
a jó ütemû közbeavatkozással, 
így a magyarok hetesből köny-
nyebb gólokat is szerezhettek. 
Aggasztó jel volt azonban, hogy 
a védekezésben ismét kiemelke-
dően teljesítő Mariama Signate 
lebicegett a pályáról, de az ÉRD 
nem veszített lendületet. Kovács 
Anna két gólja rendkívül jókor 
jött, így szinte eksztázisban ta-
lált újra meg újra egymásra a 
csapat és közönsége. Janurik 
Kinga kapuját szinte képtelenség 

volt bevenni a második félidő-
ben, az Esbjergnek háromszor 
sikerült, majd rendkívül hosszú 
ideig nem. Mindeközben az 
ÉRD egy újabb védelmi pillérét, 
Szara Vukcsevicset is elvesztet-
te, aki a combjához kapott és 
már nem tudta folytatni a játé-
kot – a látvány, legalábbis első-
re, súlyosabb sérülést sugallt. 
Semmilyen akadály nem szegte 
azonban a hazaiak kedvét, akik 
teljesen szétszedték az ellenfe-
let. Az Esbjerg padlóra került 
és hiába próbált felkapaszkod-
ni, mindig jött az újabb érdi 
találat, ráadásul több esetben 
saját magukat is sújtották a dán 
játékosok a technikai hibákkal. 
Az érdi előny egyre csinosabbá 
vált, Kisfaludy Anett és Katarina 
Krpezs már a tízgólos különb-
ség határára kormányozta a 
magyar együttest. Sokatmondó 
tény, hogy az Esbjerget nem sok 
csapat tudja ennyire szétszedni, 
ebben a szezonban mindössze a 
Midtjylland tudott jelentősebb 
előnnyel, héttel nyerni ellene. 
Az ÉRD azonban még ennél is 
többre pályázott és ugyan Ida 
Björndalen Karlsson hetesével 
megtört a 13(!) perces dán gól-
szünet, itt már csak a jelentős 
különbség megóvására, netán 
növelésére kellett törekedni. 
A hazaiak pedig a hátralévő ke-
vés időben elvégezték ezt a fel-
adatot, mindvégig törekedve a 
lehető legnagyobb különbségre. 
Schatzl Nadine így még végig-
vitt egy lerohanást és beállította 
az igencsak kecsegtető végered-
ményt. A magyar csapat ragyogó 
helyzetbe hozta magát a vissza-
vágó előtt, ám a dán éllovast 
még így sem lehet lebecsülni. Az 
érdiek leginkább a sérültek miatt 
izgulhatnak, de az első, jelentős 
lépést megtették az elődöntő és 
egy rosztovi túra irányába. 

ÉRD – Team Esbjerg  
28-20 (14-13)
Érd Aréna, 1500 néző
Játékvezetők: Denis Bolic, 

Christoph Hurich (osztrákok)
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória (kapusok), Schatzl 
Nadine 5 (2), Kovács Anna 4, 
Szabó Laura, Szara Vukcsevics, 
Szekeres Klára, Kisfaludy 
Anett 1, Klivinyi Kinga 5, 
Pálos-Bognár Barbara 4, 
Mariama Signate, Jekatyerina 
Kosztjukova 1, Katarina Krpezs 
8 (5), Takács Kitti, Mester Nóra
Vezetőedző: Szabó Edina
Esbjerg: Emily Stang Sando, 
Bente Höjmark Andersen 
(kapusok), Susanne Astrup 
Madsen, Tove Elise Seest 1, 
Maibritt Kviesgaard 1, Rikke 
Riber Zachariassen 2, Laura 
van der Heijden 1, Emily 
Baunsgaard, Susanne Kastrup 
Forslund 3, Stine Bodholt 
Nielsen 1, Ida Björndalen 
Karlsson 4 (1), Johanna Marie 
Helene Ahlm 3, Maria Mose 
Vestergaard 1, Lotte Grigel 1, 
Estavana Polman 2
Vezetőedző: Lars Frederiksen
Hétméteresek: 9/7, ill. 1/1
Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Az EHF Kupa negyeddöntőinek 
további eredményei:
Buxtehuder SV (német) – 
Muratpasa Belediye SK (török) 
31–25 (13–14)
Team Tvis Holstebro (dán) 
– Issy Paris Hand (francia)  
40–27 (19–15)
Rosztov-Don (orosz) 
– Asztrahanocska (orosz)  
37–19 (23–9)

Az ÉRD az alapszakasz utol-
só körében az MTK Budapest 
együttesét látja vendégül. 
A mérkőzést lapzártánk után, 
március 11-én, 18 órától rende-
zik az ÉRD Arénában. A hazai 
bajnokság 22. fordulója után 
pedig jön az EHF Kupa negyed-
döntőjének visszavágója, amit 
március 15-én, 19:30 órától ját-
szanak Esbjergben, a Blue Water 
Dokken sportcsarnokban. 

 Szarka András

Az ÉRD megszorongatta a Gyõrt, majd kiütötte a dán bajnoki éllovast

Kisalföldi felkészülés után gálaelõadás az Arénában

Érdi úttorlasz a kapu elõtt – a dánok a második félidõben tanácstalanok 
voltak a magyar csapat védekezésével szemben

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

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

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


