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Képviselõi tájékoztató
Atomerõmûről, brókerbotrányról volt szó
Aradszki András sajtótájékoztatóján.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Ünnepség március 15-én

Kormányhatározatok
Érdet érintõ kormányhatározatokról számolt
be T. Mészáros András polgármester.

Bár sokéves hagyománya van a Szepes Gyula
Mûvelõdési Központban
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére meghirdetett
rajzpályázatnak, a részt
vevõk mégis minden esz
tendõben képesek újat
felmutatni és meglepetést okozni. Ezt az idei
alkotások is igazolják.

7. oldal

Óvodai napok

Erasmus+ projekt
A tanulás és a munka világa közötti kapcsolat
elősegítése a célja az Erasmus+ projektnek.

Bûnmegelõzés
A rendőrség ezúttal betörések, lopások elkerülésére javasol módszereket.

Százhatvan tornász
Koszorúzással és megemlékezéssel ünnepelte a város az 1848-as forradalom és szabadságharc kitörésének 167. évfordulóját. Az ünnepség része volt a rendkívüli közgyûlés
is, amelyen egyetlen pontot illetõen született döntés: a jelenlévõk egyhangúan elfogadták a város ifjúsági önkormányzatának felállításával kapcsolatos elõterjesztést. Idén is
kiosztották a városi kitüntetéseket, amelyeket Kapuvári Antalné pedagógus, Madarász
Katalin nótaénekes és Eöry Emil képzõmûvész vehetett át.
5. oldal

Az Óvodai Szakmai Napok
keretében reform-ételkóstolót rendeztek a pedagógusoknak a Kisfenyves
óvodában; kérdéseikre a
PENSIO Kft. dietetikusa
válaszolt, aki azt is elmondta, milyen változások várhatók a közétkeztetésben.
8. oldal

Kézilabda – egy sikeres hét Batthyány

Az Érdi Torna Club által rendezett barátságos akrobatikustorna-versenyen százhatvan tornász mutatta
be tudását, ügyességét múlt szombaton a Batthyány
Tornacsarnokban. Érkeztek sportolók Vácról, Nagy
kanizsáról, Gödöllõrõl és Budapestrõl is; az ÉTC olyan
egyesületeket hívott meg, amelyek nem rendelkeznek
megfelelõ feltételekkel, azaz tornatalajjal a versenyekre való felkészüléshez.
10. oldal

A város nõi kézilabdacsa
pata – a váciak segítõ köz
remûködésével – a kupa
után a bajnokságban is a
legjobb négy közé jutott, az
EHF-kupában pedig kettõs
gyõzelemmel jutott tovább.
Az ÉRD együttese legközelebb a Magyar Kupa négyes
fináléjában szerepel, az
elõdöntõben pedig a Gyõri
Audi ETO KC lesz az ellenfele.
A mérkõzést március 28-án,
17:45 órától rendezik a gyõri
Audi Arénában.  16. oldal

programok

A Batthyány nevet 1994.
március 15-én vette fel
a Fácán közi általános
iskola. Az évfordulót minden esztendõben több
napos programsorozattal
ünneplik meg a tanárok
és a diákok.
11. oldal
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Megtartotta sajtótájékoztatóját Aradszki András országgyûlési képviselõ

Atomerõmû, brókerbotrány, szociális támogatások

A szerző felvétele

Lévén, hogy Aradszki András országgyûlési képviselõ a kormány energiaügyekért
felelõs államtitkára is egyben, a márciusi sajtótájékoztatóját a Paks II. bõvítésével
kapcsolatos törvény parlamenti vitájának értékelésével kezdte, majd röviden kitért
a hatalmas port kavaró brókerbotrányra is, végül pedig jó hírekkel szolgált a helyi,
fõként Érdet érintõ fejlesztésekrõl.

Aradszki András energiaügyi államtitkár egyebek mellett a paksi atomerõmû bõvítésével kapcsolatos törvényjavaslat vitáját értékelte, és a küszöbön álló érdi beruházásokról is tájékoztatta a sajtó képviselõit
Noha Aradszki András ország
gyûlési képviselő, energiaügyi
államtitkár szerint az utóbbi
hetekben a törvényhozásban
nem történt a helyi társadalmat
közvetlenül érintő esemény,
a március 12-i, a Polgárok
Házában megtartott sajtótájékoztatóján mégis úgy vélte, a
paksi atomerőmû bővítésével
kapcsolatos parlamenti vitáról
érdemes pár szót ejteni, annál
is inkább, mert a beruházással
kapcsolatban nemtelen támadások sora érte a kormányoldalt.
Az energiaügyi államtitkárságra igen fontos feladat hárult e
téren: nekik kellett a Paks II.
beruházáshoz szükséges törvényjavaslatot előkészíteni és
bemutatni, ami sikeresnek bizonyult, hiszen az előterjesztést az
országgyûlés elfogadta, és Áder
János köztársasági elnök már alá
is írta a paksi erőmû bővítésére
vonatkozó törvényt – mondta
az államtitkár, majd kifejtette: a
kormány számára továbbra is az
atomerőmû biztonságos építése
és mûködtetése az elsődleges
szempont. A parlamenti vitáról
szólva pedig kifejtette: szerinte

a hozzászólások korántsem a
beruházással kapcsolatos szakmai kérdéseket érintették, ehelyett az ellenzék elsősorban azt
kérte számon, hogy a kormány
miért titkosított egyes adatokat az ügy kapcsán. Aradszki
András kijelentette: nem a bővítési szerződést, csupán olyan
adatokat titkosítottak, amelyek
nemzetbiztonsági szempontból
kockázatot jelentenek, vagy tartalmukban egyéb, személyiségi
jogokat sértő vonatkozásai is
vannak. Elmondta: a vita során
őt is hazaárulással vádolták
meg olyan személyek, akik számára teljesen érdektelen, hogy
a nemzetbiztonsági szempontból érzékeny adatok nyilvánosságra kerülnek‑e, és ha igen,
akkor akár ellenséges szándékkal vissza is élhetnek velük.
Mint kiderült, ezen képviselők
számára nem ez utóbbi jelenti
a hazaárulást, hanem épp az
ettől való védekezés számít
annak. Különböző nemzetközi
egyezményekre hivatkoznak,
amelyeknek az előterjesztett
törvényjavaslat tökéletesen
megfelelt, ahogyan a magyar

Kukamatricák
Tájékoztatjuk kedves érdi ügyfeleinket, hogy a 2015. évre szóló,
igazoló matricák (közismert nevén a kukamatricák) postázását
elkezdtük.
Minden olyan érdi ingatlantulajdonos, aki naprakész a hulladékszállítási közüzemi számlák befizetéseivel, az elkövetkező
hetekben az esedékes számláját tartalmazó levélben megkapja a
2015. évre szóló kukamatricáját.
A postázás az eddigi, megszokott, számlázási rendnek megfelelően, a város három számlázási területén 3 ütemben történt.
Kérjük Önt, ha bármely oknál fogva nem kapta, nem kapja
meg az esedékes számláját, vagy abban nem találja meg a matricát, jelezze azt az ÉTH ügyfélszolgálatán, akár személyesen (Érd
Sas utca 2.), vagy a 06-23-522-600, 06-70-466-6060 telefonszámokon, vagy a ugyfelszolgalat@eth-erd.hu e-mail címen.
Kérjük, folyamatosan figyelje a helyi sajtóban tájékoztató
közleményeinket, hogy minél zökkenőmentesebben tudjuk szolgáltatásainkat az Ön számára is biztosítani.


Az ÉTH sajtószolgálata

adat- és szabadságvédelmi,
valamint a minősített adatok
védelméről szóló szabályoknak
is alá van rendelve. Sajnálja
– fûzte hozzá az államtitkár –,
hogy az ellenzék e tekintetben
nem a magyar emberek oldalára
állt. Szerinte ugyanez mondható el egy másik sajnálatos
eseménysorozatról, a napokban
kirobbant, közérdeklődésre számot tartató ügy, a brókerbotrány kapcsán is. A Buda-Cash
Brókerház nemrégen nyilvánosságra került csalássorozatáról
van szó, amelynek során éveken keresztül meghamisították
az adatokat, és a brókerek milliárdokat tüntettek el a befektetők pénzéből. Mindez – tette
hozzá a politikus – a baloldali
kormány laza jogi szabályozásának volt köszönhető, amely
a pénzügyi ellenőrzést csak öt
évenként írta elő, így utoljára
2010-ben folytattak le a teljes
körû ellenőrzést, ezért is fordulhatott elő ez a csalássorozat –
hangsúlyozta Aradszki András,
majd kijelentette: a kormány
– ahogyan ezt korábban is tette
– az emberek oldalára fog állni,
hogy megvédje őket az ilyen
pénzintézetektől, és azt sem
hagyja, hogy megnyirbálják a
rezsicsökkentés eddig elért eredményeit és értékeit. Az Európai
Unióban jelenleg az energiaárakról is folynak egyeztetések,
de kiderült, a magyar jogi helyzet mégsem egyedülálló, mert
többek között Németországban,
Spanyolországban és Olasz
országban is sajátos energetikai törvények vannak érvény-

ben, így minden valószínûség
szerint az uniós szabályozás
igényel majd változtatásokat. Mint ismert, március 1jétől megalakult a Nemzeti
Közmûszolgáltató Nonprofit
Társaság, amely a kormány egyik
legfontosabb eszköze lehet a
rezsicsökkentés fenntartásában
és megvédésében. Először a
gázszolgáltatás területén ajánlja fel a szolgáltatását a lakosságnak, a későbbiekben pedig,
legkésőbb 2016. január 1-jétől,
az elektromos áramot is megvásárolhatják majd a fogyasztók
az állami szolgáltatótól. Addig
azonban még rengeteg munka
hárul a társaság igazgatóságára,
a minisztériumokra és a jogi
szabályozás terén is bőven akad
még teendő, de megéri az erőfeszítést, mert ez egy fontos állomása, hatékony módja lehet a
rezsicsökkentés megvédésének
és megtartásának – jelentette ki
a politikus, majd a sajtótájékoztatót a helyi ügyekkel folytatta.
Elmondta: egyenesbe került a
Vörösmarty Mihály Gimnázium
új tornatermének a beruházása,
így már biztosra vehető, hogy
már idén, legkésőbb az év végéig
megépül, és a diákok használatba vehetik a korszerû tornacsarnokukat. Ugyancsak jó hírnek
számít az is, hogy immár elhárult minden akadály az M7‑es
autópálya új érdi fel- és lehajtójának megépítése elől, így a
nagyon várt Spar beruházás is
– amely a felhajtó építésével egy
időben történik – hamarosan
kezdetét veheti. Az Érdi Újság
kérdésére válaszolva Aradszki
András azt is közölte: a 2015.
évi költségvetésben az új érdi
rendőrkapitányság megépítésének fedezete is szerepel, ami
azt jelenti, hogy a szükséges
engedélyeztetéseket követően
ez a beruházás is elkezdődhet.
Mindez kellő alapot ad ahhoz,
hogy Érd városa a következő
esztendőkben is sokat fejlődjön
– fûzte hozzá az államtitkár, aki
szerint az irányok jók, hiszen
nemcsak kormányzati, hanem
helyi szinten is az a cél, hogy
az emberek életkörülményeit
jobbá tegyék. Mint mondta, a
polgármestertől tájékozódott
az új érdi szociális rendelettel
kapcsolatban, és úgy véli, az
új szabályozás a rászorulókat
sokkal testre szabottan segíti,
miközben kiszûri a potyautasokat. A támogatás a jövőben
sem lesz kevesebb, mint eddig
volt – csupán hatékonyabban
osztják majd el a rendelkezésre
álló forrásokat. Ugyanez vonatkozik az állami támogatásokra
is – mondta Aradszki András,
hozzátéve: meggyőződése, hogy
a kormány rövid időn belül értékeli majd az új szociális törvény
hatásait, és amennyiben szükségesnek ítéli, kész lesz változtatni azokon a pontokon, amelyek
nem váltak be. A cél továbbra is
az, hogy a bérből és fizetésből
élők boldogulását segítsék, és
ne a spekulációt támogassák.

Bálint Edit

Fontos telefonszámok

A polgármester fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelentkezés a 06/23-522-313 telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:
SIMÓ KÁROLY
Bejelentkezés 06/23-522-313-as számon,
fogadóóra előzetes telefonos egyeztetés alapján
keddi napokon a Polgármesteri Hivatalban.
DR. BÁCS ISTVÁN
Bejelentkezés 06/23-522-313-as számon,
fogadóóra előzetes telefonos egyeztetés alapján
keddi napokon a Polgármesteri Hivatalban.
TÓTH TAMÁS
Bejelentkezés 06/23-522-369-as számon,
fogadóóra előzetes telefonos egyeztetés alapján
keddi napokon.

A képviselôk fogadóórája:
1. 

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

2. 

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

3. 

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

4. 

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

5. 

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

6. 

KOPOR TIHAMÉR 
 06/30-211-1963
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: Minden hónap első hétfőjén 1718 óráig a Jószomszédság Könyvtárban, Sárd u. 35.

7. 

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

8. 

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

9. 

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

10. 

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

11. 

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

12. 

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

Mentők

104

Tűzoltóság

105

Rendőrség

107

Érdi Polgárőrség

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

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:

Érdi Rendőrkapitányság

06-23/365-007

Közterület-felügyelet

06-80/204-571

DR. ARADSZKI ANDRÁS
országgyűlési képviselő

Közvílágítási hibabejelentés

06-40/201-023

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

06-23/365-132

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

Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
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M7-es lehajtó, Szent István híd: hamarosan indulhatnak az építkezések
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A szerkesztõ jegyzete

Kormányhatározat Érdet érintõ fejlesztésekrõl Kié a március?
Érdet érintõ kormányhatározatokról számolt be múlt szerdai sajtótájékoztatóján T.

A szerző felvétele

Mészáros András polgármester. Az egyik az M7-es autópálya Iparos úti csomópontjainak átépítésével, a másik pedig a Kelenföld–Százhalombatta vasútvonal fejlesztésével, illetve a Szent István híd megépítésével kapcsolatos. A vasútfejlesztési
projekt része az érdi nagyállomás átalakítása is.

A vasútfejlesztési projekt keretében megújulhat a nagyállomás is, és várhatóan az átjárást is megoldják
Március 5-én több, Érdet érintő
kormányhatározat született –
ezekről számolt be múlt szerdai
sajtótájékoztatóján T. Mészáros
András polgármester.
– Az egyik kormányhatáro
zat az M7‑es autópálya Iparos
úti csomópontjának átépítésé
vel kapcsolatos, amit még idén
meg kell kezdeni. Több éve várt
felújítás ez, hiszen 2006 óta fo
lyamatosan tolódnak a munká
latok. Most végre ott tartunk,
hogy a pénz rendelkezésre áll.
Határozat született – a vasútfej
lesztés kapcsán – a Szent István
híd építéséről is: ez a munka is
elkezdődhet, és legfeljebb két
év múlva már ezen a mûtárgyon
is átkelhetünk a két vasút fe
lett. A város két része közti új
összeköttetési lehetőségnek
őszintén örülök – tette hozzá a
polgármester, aki kérdésünkre

elmondta: a felüljáró leágazása
inak kiépítését a projekt tartal
mazza, az utak megépítése az
önkormányzat feladata lesz.
T. Mészáros András hangsú
lyozta: nemcsak a Szent István
híd, hanem maga a Kelenföld–
Százhalombatta vasútvonal fej
lesztése is nagyon fontos Érd
számára, hiszen a fejlesztések
nek köszönhetően az Érd felső
vonalon is 10-15 perc alatt elér
hető lesz a főváros.
Kérdésünkre, hogy a vasút
fejlesztési projekt része lesz‑e
az érdi nagyállomás átalakítása,
T. Mészáros András igennel vá
laszolt.
– Az a tervünk, hogy az állo
más gyalogos, illetve az autós
megközelítése megoldódhasson.
A tervezőkkel, illetve a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő (NIF)
Zrt.-vel megkezdődtek a tárgya

lások – mondta a polgármester,
hangsúlyozva: a különböző vas
útvonalakat érintő fejlesztéseket,
illetve az ezekhez kapcsolódó te
endőket – például a vízelvezetés,
az állomások elhelyezkedése,
megközelítése, az átvezetések
és a zajvédő falak elhelyezése
– szeretné komplex módon ke
zelni a város, hiszen Érden igen
közel esnek egymáshoz ezek a
vasútvonalak.
– Szeretnénk, ha a NIF és a
tervező is összefüggéseiben,
egymásra gyakorolt hatásaiban
nézné ezeket a fejlesztéseket.
Õk arra kaptak megbízást, hogy
a vasútvonalat felújítsák, és na
gyobb sebességre alkalmassá
tegyék – mi pedig arra, hogy
elérjük: a fejlesztések hasznát
az érdiek is élvezzék, és ne azt
tapasztalják, hogy a vasút egyik
vagy másik oldalára születni

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 vala
mint 25 pedagógus ülnök, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra 50 ülnök megválasztására kerül sor.
A bírósági ülnökök személyére lakossági ajánlásokat várunk. A Budapest
Környéki Törvényszékre 20 ülnök és 10 pedagógus ülnök, a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 20 ülnök megválasztásáról Érd Megyei
Jogú Város Közgyûlése dönt, a további ülnököket Pest Megye Közgyûlése
választja meg.
Bírósági ülnök jelöltet állíthatnak a bíróság illetékességi területén lakóhellyel
és választójoggal rendelkezõ nagykorú magyar állampolgárok, illetve az illeté
kességi 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 nyi
latkozatban elfogadja, nem áll a cselekvõképességet érintõ gondnokság, vagy
támogatott döntéshozatal, illetve közügyektõl eltiltás hatálya alatt, és büntetlen
elõéletét hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökként.
Az ülnökök választására, jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoz
tató megismerhetõ a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és
Törvényességi Irodáján (Alsó u. 1., I. emelet 111.), illetve a www.erd.hu hon
lapon, a Felhívások, tájékoztatók menüpontban. A szükséges nyilatkozatok 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 3áig szíveskedjenek eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési
és Törvényességi Irodájára.

kell, mert átkelni rajta már nem
lehet – fogalmazott a polgármes
ter. Mint megtudtuk, elkészült
egy úgynevezett konfliktuslista,
amely a különböző problémákat
vázolja (a Melánia utcai aluljáró
tól a nagyállomás megközelíté
séig), és ezt a megbeszéléseken
megpróbálja a városvezetés elfo
gadtatni a tárgyaló felekkel.
– A projektre körülbelül 60
milliárd forint áll rendelkezésre,
míg a lakók életét megkönnyítő
teendők legfeljebb 500 millió fo
rintból megvalósíthatók – tehát
a projektköltség 1 százalékát
sem érik el… Tudjuk, hogy ta
karékosan, célszerûen kell bán
ni az uniós pénzekkel, ugyanak
kor a célszerûséget nem a vasút,
hanem a vasutat használók felől
kell nézni – jegyezte meg T.
Mészáros András, aki végeze
tül egyéb fejlesztési lehetősé
gekről is beszélt: mint mondta,
az oktatási tárca illetékeseivel
kezdődnek tárgyalások annak
érdekében, hogy a Batthyány és
a Teleki iskola megújulhasson.
– Reméljük, hogy az illeté
kesekkel való tárgyalásaink le
hetővé teszik, hogy e két isko
la fejlesztését is mihamarabb,
mint örömhírt tudom majd be
jelenteni – mondta T. Mészáros
András.
A politikus újságírói kérdésre
beszélt arról is, hogy tárgyalá
sokat folytatott Lázár János mi
niszterrel, aki támogatni tudja a
városvezetés javaslatát egy ipari
park létrehozását illetően.
– Ez az ipari park – ha te
rületének tulajdonjoga a város
kezében van – számításaink
szerint körülbelül 2-2,5 milli
árd forintba kerül. Azt kértem
a miniszter úrtól, hogy az ipari
park létrehozatalának támoga
tása még 2015-ben induljon el.
Mint Lázár János elmondta, ez
politikai döntés függvénye, de ő
támogatásáról biztosította szán
dékunkat. Hamarosan meglát
juk, hogyan tudjuk elindítani az
ipari park létrehozatalát – zárta
szavait a polgármester.

Ádám Katalin

Aki nem tudja elkapni és még utá
na hasra is esik benne, hát annak
nem sok van belőle. Az marad a
pálya szélén, és bámulja a csodát.
Nyilván nem véletlen, hogy első
labdaélményem az, hogy apám
úgy képen rúg egy nekem pasz
szolt – egyébként nem túl erős
– labdával, hogy a szemüvegemet
akár a növénygyûjteménybe is
beragaszthattam volna, olyan szé
pen az arcomra préselődött. Tehát
még arra sem vettem a bátorságot,
és nem tudtam összekaparni a hi
ányzó ügyességet, hogy kézzel a
fejemet védjem, vagy ellépjek a
labda elől. A kórtörténet hamar
megszületett, szemtengelyfer
dülésem egyszemes látással jár,
igaz, felváltva, és így a térlátásom
nem teljes.
Az egyébként egyszerû kan
csalságból igyekeztem erényt
kovácsolni, nem hagytam, hogy
gúnyolódjanak rajtam, magam
csináltam viccet abból, hogy ke
resztszemes pillantásaimat nehéz
megfejteni. Magamat kigúnyolom,
ha kell, de hogy más tegye, azt
nem tûröm el, idézhetném, ha
tudnám pontosan a nagyorrú
Cyrano színpadi szövegét. Persze
azóta is vonzódom a hozzám ha
sonlókhoz, amikor végre Szarvas
József színmûvész barátommal
beszélgethettem, meg is kérdez
tem tőle, hogy: mivel én kancsí
tok jobban, bizalommal mondja
már el, hogy ezt ő hogyan viseli.
Kellő iróniával válaszolta, hogy
már a beszélgetésünk kezdete óta
töpreng, hogy mikor hová nézek,
de jól ismeri ő is az érzést, hogy
ha köszön valakinek az utcán, ak
kor egészen más köszön vissza,
mint akinek ő azt szánta.

Nem akármilyen nap ne
künk, magyaroknak március
tizenötödike. Annak idején,
1848-ban Pesten ezen a napon
kezdődtek a forradalmi esemé
nyek, ezt már gyerekkorunk
óta tudjuk – de azt talán keve
sebben, hogy ennek egy esz
tendős jubileumát Bem József
altábornagy annak idején úgy
ünnepelte, hogy egyszerűen
kizavarta Erdély egész terüle
téről az ellenséges csapatokat.
Aztán a márciusokból, a márci
us tizenötödikei megmozdulá
sokból valahogy rendszer lett,
a nemzeti összefogás hagyomá
nya. Például a bátor állásfogla
lásai révén máig tartó tekin
télyt szerzett egykori Magyar
Történelmi Emlékbizottság
1942-ben ezen a napon szerve
zett nagyhatású háborúellenes
tüntetést, amelynek során a
Petőfi-szobrot a kisgazdapárti
Bajcsy-Zsilinszky Endre és a
parasztpárti Kovács Imre együtt
koszorúzta meg. Az 1956-os és
azt közvetlenül követő időszak
„ünnepléseiről” már ezt-azt
hallhattunk, a Kádár-korszak
későbbi március tizenötödiké
iről azonban valahogy keve
sebb szó esik. Például arról az
1972‑es budapesti tüntetésről,
amelyen több százan az ország
függetlenségéért demonstrál
tak, és amelyet a rendőrség
könyörtelenül szétvert. Vagy
arról a „lánchídi csata” néven
ismertté vált megmozdulásról,
amelynek során 1986-ban a
Petőfi térről indulva több ezer
fiatal tüntetett a belvárosban és
a Batthyány-örökmécsesnél. Itt
a rendőrség már nemcsak dur
va erőszakot alkalmazott, ha
nem előállításokat is foganato
sított. Huszonkét évvel később,
2008-ban az akkori kormányfő
beszéde idején zajlottak heves
összecsapások Budapesten
a rendőrség és a Művészetek
Palotája felé igyekvő ezer‑ezer
ötszáz főnyi tüntető között. Itt
a rendőrség ugyancsak brutáli

san lépett fel, többeket elvittek,
előállítottak.
Természetesen a rendszervál
tozás előtt az egypártrendszer
többször tett kísérletet március
tizenötödike kisajátítására – si
kertelenül. Szent István napjá
ból se lett új kenyér ünnepe,
a Mikulást is csak félig-med
dig lehetett Télapóvá alakítani
– de a március tizenötödikét,
azt semmiféle fondorlattal nem
sikerült megszerezni.
Most 167 évvel 1848 után
itt van, itt volt ez a mostani
március tizenötödike, amikor
úgy emlékezhettünk az 184849‑es forradalom hőseire,
mártírjaira, hogy közben ha
nem is nagy létszámú, de za
jos csoportok tettek kísérletet
az ünnep kisajátítására. Nézve
az akciók résztvevőinek arcát,
hallgatva jelszavaikat, nem ne
héz észrevenni: szinte várták a
hatalom, a rendfenntartók erő
teljes fellépését, amiből aztán
tőkét lehet kovácsolni határa
inkon belül és kívül, hirdetve
a rendszer erőszakosságát, a
véleményszabadság eltiprását.
A próbálkozás nem járt siker
rel, a mostani rendőrség ezút
tal sem „ugrott”.
Nyugodt válasz született
a „kié 2015 Magyarországán
március tizenötödike?” kérdés
re. A kokárdák felkerültek a
kabátokra, némely házon még
mindig lengeti a tavaszi szél a
nemzeti színű zászlót – talán
ebből a friss, tiszta levegőből
kellene valamennyit beengedni
az életünkbe, a közéletbe is.
Hogy fellélegezve, bizakodva
induljunk az ünnep után to
vább, abban a tudatban, hogy
mégiscsak valódi hagyománya
inkhoz illő, közös márciusunk
volt. Hiszen a március végül is
a miénk.

Gömbérzék

a kézilabdaedzéseket. Jöttek a
tehetséges gyerekek, az úttörő
bajnokságban, a járási, majd a
megyei szint meghódításában. És
most töprenghetnénk, meg kell‑e
magyarázni, hogy az úttörőbaj
nokság mit is jelenthetett a het
venes évek második felében. Hát
túl a gyerekeknek leosztott tö
megszervezet politikai üzenetén,
azért ilyen hasznos dolgokat is,
mint a sport. A formaságokat és a
több órás ünnepségeket, vonulá
sokat most hagyjuk. Érd – akkor
már megyei jogú – városa 2006ban méltán fordult a sikersport
ág felé, és az akkor NB-2‑es, a
kieséssel küzdő harmadosztályú
csapat komoly támogatására vál
lalkozott. A befektetett szellemi
és anyagi erő pedig vonzani kezd
te a legjobbakat a szakmai, edzői
munkában és a csapatépítésben
is. Ehhez egyszerre kellett a
Batthyány Tornacsarnok 2010‑es
teljes megújulása, korszerûsítése,
és az, hogy az országos élvonal
ban megkapaszkodjék az együt
tes. Nincs is értelme sorolgatni az
eredményeket, magam ráadásul
állandóan eltévedek a hazai és
nemzetközi bajnokságok rövidí
tései között. Amatőrizmusomat
és sokakét a nézők és rajongók
közül enyhíti a szurkolói hûség.
Már nemcsak a meccseknek van
markáns törzsközönsége, külö
nösen, ha a lányok itthon játsza
nak, de az edzéseknél is van egy
stabil társaság. Jó nézni, ahogy a
szépség, a tehetség és elszánt erő
irányt és elérhető célokat talál.
Mondtam ugye, hogy gól!
Keresztszemesen is jobban lá
tom, mint a játékvezető…

Antall István

De vissza a labdához. A von
zalom a mindenfajta labdajáté
kokhoz nem csökkent bennem,
legfeljebb nézni szeretem, mert
hogy csinálni nem tudom. Így
a múlt heteket is bearanyozta
nekem, és remélem még nagyon
sok érdinek, hogy nagy ked
vencem, a női kézilabdacsapat
győzött. Dánokat vertek, ami
önmagában is bravúr, mert az
Esbjergről mindent el lehet mon
dani, csak azt nem, hogy bár
mikor is könnyen adná a bőrét.
Igaz, amikor az országos napilap
sportodalát nézegettem, a cikk
címében méltán volt ott az Érd,
de a másik nemzetközi győzelem
csapata hatszor akkora terjedel
met kapott. Jó, jó, értem én, hogy
a sikereket a horderejüknek meg
felelően kell kezelni, de az érdi
női kézilabda rövid, ám annál
sikeresebb történetét ismerve,
ezt a feldolgozást méltatlannak és
aránytalannak éreztem. Ilyenkor
az ember föltapad a világhálóra,
végigolvassa a játékosok rövid,
ám annál többet eláruló pálya
képét, és megnyugszik: itt, a mi
városunkban a világszínvonal
megtelepedett. Ráadásul úgy,
hogy a kézilabda valódi tömeg-,
illetve iskolai sportként kezdett
kibontakozni, az utánpótlásnak
nagyon mélyre nyúlnak a helyi
gyökerei, így a „nagycsapat” ide
tud vonzani olyan játékosokat
is, akik a világ nagy együttesei
ben, arénáiban már bizonyítot
tak. Kovács Károly és Lőrincz
József 1977-ben nem hiába kezd
te el két érdi általános iskolában
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Tízmillió forinttal gazdálkodhatnak

Helyi szolgáltatók

Ifjúsági önkormányzatot választ a diákság
„Érd számít Rád!” – ez a jelmondata annak a kezdeményezésnek, amely egyedülálló jogkört és érdekképviseletet biztosít az érdi diákoknak. Szeptember 30-án ugyanis ifjúsági önkormányzatot választhatnak középiskolásaink, akik a város március
15-ei ünnepi közgyûlésének egyhangú döntése értelmében ettõl a naptól kezdve
saját önkormányzatot mûködtethetnek. A demokratikus szavazással megválasztandó diák-képviselõtestület tízmillió forinttal gazdálkodhat.
Többhónapos előkészítés és az
érintettekkel való egyeztetés
után a közgyûlés március 15-én,
rendkívüli testületi ülésen döntött arról, hogy a város történetében, de minden bizonnyal
országosan is egyedülálló jogosítványokat ad az érdi középiskolákban tanulóknak. Ez azt jelenti, hogy az Érdi Vörösmarty
Mihály Gimnázium, az Érdi
Gárdonyi Géza Általános Iskola
és Gimnázium, valamint az Érdi
Kós Károly Szakképző Iskola 912. évfolyamba járó diákjai saját
polgármestert, alpolgármestert
és képviselőket választhatnak.
A város közgyûlése arról is döntött, hogy az így megalakuló
ifjúsági önkormányzat tízmillió
forinttal gazdálkodhat.
T. Mészáros András polgármester március 16-án ki is tûzte
a szavazás időpontját, amelyre
szeptember 30-án kerülhet sor.
A választás menetét és az

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.

Baloldali
kritika

ifjúsági önkormányzat mûkö
désének szabályait Alapokmány
rögzíti. Ennek értelmében valamennyi, az említett évfolyamokba járó diák szavazati joggal rendelkezik, jelölt azonban
csak nem-végzős tanuló lehet.
Az Alapokmány szerint a középiskolák maximum két-két
polgármesterjelöltet indíthatnak a választáson, és minden
jelölt 5-5 fős képviselőjelölti
listát állíthat. A szavazás két
listán történik, az egyiken a
diákpolgármester-jelöltekre, a
másikon a diákképviselő-jelöltekre lehet majd szavazni. Az
előbbiek közül értelemszerûen
a legtöbb szavazatot kapó jelölt
nyer, s egy évig, a következő választásig töltheti be a tisztséget.
A második legtöbb szavazatot
elnyerő jelölt diák-alpolgármester lesz, a képviselőjelöltek közül pedig az első öt lehet tagja
az ifjúsági önkormányzatnak.

A jelölést az érintett oktatási
intézmények saját hatáskörben
intézik, ennek határideje április 30. A jelöltek augusztusban
felkészítő táborozáson vesznek majd részt, amelynek során többek között a képviseleti
munkáról, városfejlesztésről,
költségvetési gazdálkodásról,
testvérvárosi kapcsolatokról
hallgathatnak előadásokat, valamint kommunikációs képzésben is részesülnek.
A szeptember végi szavazást
egy hónapos választási kampány előzi meg. Az Alapokmány
ennek szabályait is részletesen
rögzíti. Ennek egyik lényeges
eleme, hogy a kampány nem
zavarhatja az iskolák tanítási
rendjét. A választás tisztaságának megóvása érdekében
Etikai Kódex is készült,
amely tiltja a pártpolitizálást.
A dokumentum szigorúan fogalmaz ezzel kapcsolatban:

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

Ismételten tájékoztatjuk Érd Megyei Jogú Város minden lakosát,
hogy városunk területén ez évtől bevezettük a házhoz menő lomtalanítást. Az ÉTH új szolgáltatására – az év folyamán bármikor
– évente egy alkalommal, díjmentesen minden olyan érdi lakos
jogosult, aki Érden bármilyen lakóingatlannal rendelkezik és bejelentkezett nyilvántartási rendszerünkbe.
A házhoz menő lomtalanítás rendje a következő:
1. A szolgáltatás jelenleg szombatra igényelhető. Cégünk célja,
hogy a szolgáltatást bővítve más napokon is biztosítani tudjuk.
Igény esetén hétköznapra már most is tudunk vállalni házhoz
menő lomtalanítást, de egyelőre még korlátozott számban.
2. Kérjük, ha Ön is igénybe szeretné venni ezt a 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.

munkakör betöltésére.

Jogász

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. melléklet 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, valamint 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

Fontos: A lomhulladékot csak ingatlanon belül lehet
összegyûjteni, amíg a szállító autónk megérkezik.
Közterületre, utcára, szelektív hulladékszigetekhez bármilyen
lomot kirakni szigorúan tilos és pénzbírsággal büntethető!
Reméljük, új szolgáltatásunk önnek is elnyeri a tetszését és
közösen sikerül szebbé, tisztábbá tenni városunkat és természeti
környezetünket.
Érd és Térsége Hulladékkezelő
Nonprofit Kft. sajtószolgálata

Problémát jelent a csendes hangok észlelése?
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A diákképviselő-testület rendelkezésére álló költségvetési forrás 2015-2016-ban Érd Megyei
Jogú Város Közgyûlésének
döntése értelmében tízmillió
forint. Ezt az összeget a diákképviselők saját elképzeléseik
szerint, de csak az érdi diákság
érdekében, az Alapokmányban
meghatározott módon és területeken használhatják fel.
Az ifjúsági önkormányzat
megválasztott tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a város
közgyûlésén és bizottságainak
ülésén, ezeken az érdi diákságot érintő ügyekben felszólalhatnak, illetve ilyen ügyekben
javaslattételi joggal rendelkeznek.
Az ifjúsági önkormányzat
munkájában valamennyi érdi
általános iskola is képviseltetheti magát egy‑egy fővel, őket
tanácskozási jog illeti meg.

Szentiványi Zoltán

Tájékoztató

a házhoz menõ lomtalanításról

Mind a helyi önkormányzatiság,
mind pedig a demokrácia jelentősen sérült március 15-én, amikor a helyi városvezetés pártpolitikai szempontjait előtérbe
helyező, a diákönkormányzatok
megalakításáról szóló előterjesztésével degradálta a nemzeti
ünnepünket – jelentette ki Szűcs
Gábor a baloldali demokratikus
frakció március 17-én, kedden
délelőtt megtartott sajtótájékoztatóján. Szerinte a diákönkormányzet létrehozása kizárólag
egy célt szolgál: el akarják foglalni a város középiskoláit. Az
önkormányzatnak ezzel szemben inkább az lenne a feladata,
hogy anyagi és szakmai segítséget nyújtson a diákoknak a
tanuláshoz. Havasi Márta, a DK
képviselője szerint az érdi ifjúság ennél többet érdemel. „El
a kezekkel az iskoláktól! El a
kezekkel a fiataloktól!” – fogalmazott. Csornainé Romhányi
Judit amiatt aggódott, hogy a
diákoknak alig marad idejük a
tanulásra akkor, ha olyan feladatokat varrnak a nyakukba,
amit ma a felnőtt önkormányzati képviselők, valamint a polgármester látnak el. 
B. E.

„Az ifjúsági önkormányzati
választások lebonyolítása, valamint az ifjúsági önkormányzat
mûködése során mindennemû
pártpolitikai megnyilvánulás
tiltott. Amennyiben az eljárás
és a mûködés bármely szereplője, vagy közremûködője részéről ilyen tapasztalható, azt
az Etikai Bizottság felé írásban bárki jelezheti. Az Etikai
Bizottság a jelzést megvizsgálja,
és amennyiben az abban foglaltakat megalapozottnak találja,
köteles három évre az érintettet az ifjúsági önkormányzati
választásokból kizárni, illetve
meglévő tisztség esetén tisztségétől megfosztani.”
Az Alapokmány szerint a választást követően, október elsején megalakuló ifjúsági önkormányzat köteles kéthavonta legalább egy testületi ülést tartani.
A megválasztott diákképviselők
saját költségvetést készíthetnek.
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„Amikor elmesélem
a környezetemben, hogy hangerĘsítĘt
hordok, mindenki meglepĘdik, annyira
észrevehetetlen, nagyon szeretem,
megkönnyíti a környezetemmel való
kommunikációt”!

1 CSOMAG
ELEMET
AJÁNDÉKBA
ADUNK!

Hallja meg a világot a legdiszkrétebb
módon, a legolcsóbban!

Igény esetén térítésmentesen
megvizsgáljuk hallását is!

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

Az ajánlat a készlet erejéig tart.

Kiemelt

AKCIÓ!

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

06-80/182-182

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 követően 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 megnevezését: 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 bizonyítvány.
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Az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékezett a város

Igen az ifjúsági önkormányzatra

A szerző felvételei

Koszorúzással és megemlékezéssel ünnepelte a város az 1848-as forradalom és
szabadságharc kitörésének 167. évfordulóját. Az ünnepség része volt a rendkívüli
közgyûlés is, amelyen egyetlen pontot illetõen született döntés: a jelenlévõk egyhangúan elfogadták a város ifjúsági önkormányzatának felállításával kapcsolatos
elõterjesztést. Idén is kiosztották a városi kitüntetéseket, amelyeket Kapuvári Antalné
pedagógus, Madarász Katalin nótaénekes és Eöry Emil képzõmûvész vehetett át.

Koszorúzás az érdligeti emlékmûnél

Térzene a Lukin Fúvószenekar közremûködésével
Õszies, hideg időben kezdődött
idén az 1848-as megemlékezés az érdligeti emlékmûnél.
Délelőtt tíz órakor Aradszki
András államtitkár, parlamenti
képviselő, Érd és a testvérvárosok, valamint a Járási Hivatal
vezetői, az önkormányzati
képviselők, pártok, szervezetek, intézmények és az iskolák
képviselői, illetve az érdi lakosok helyezték el itt virágaikat. A koszorúzást követő megemlékezésre a Szepes Gyula
Mûvelődési Központban került
sor; az érkezőknek a Lukin
László Alapfokú Mûvészeti
Iskola Fúvószenekara zenélt a
mûvelődési ház előtti téren.
Az ünnepi megemlékezés
résztvevőit T. Mészáros András
polgármester köszöntötte; a városvezető arról beszélt, hogy
míg az emberek nagy többsége
az 1848-49‑es forradalom hőseire, mártírjaira emlékszik, a
kisebbség „ezt az alkalmat is arra használja, hogy ezredszer is
diktatúrát kiáltson a demokratikus nyilvánosság valamennyi
fórumán”.
– Diktatúrát kiáltottak, tiltakoztak már az Antall-kormány
idején, s azóta is ezt teszik minden alkalommal, amikor nem
ők nyerik a választásokat. De
csak kiabáljanak, tüntessenek!
A demokrácia mûködését éppen
az mutatja a napnál is fényesebben, hogy joguk és lehetőségük
van rá. Nekik nem kell félniük
a rendőrség terrorjától, ahogy
nekünk félnünk kellett, amikor
ők kormányoztak – mondta beszédében a polgármester, aki
bejelentette: Érd városvezetése
ezen a napon egyedülálló programot hirdet a helyi diákok számára, Érd számít rád! mottóval:
szeptember végén diákpolgár-

mestert és -képviselőtestületet
választhatnak a fiatalok.
– A program célja, hogy a diákság, választott képviselői révén, a település közügyeinek
szereplőivé váljon, szerepet
kapjon a fiatalságot érintő döntések előkészítésében, valamint
felhatalmazást nyerjen az érdi
diákság többsége által támogatott programok megvalósításához.

majd Aradszki András államtitkár, országgyûlési képviselő
mondta el ünnepi beszédét.
– Büszkén emlékezünk
azokra, akik mertek szembeszállni az elnyomással, és ezzel megváltoztatták az egész
nemzet sorsát. Tisztelet jár a
bátraknak, mert sohasem az
idegenszívûség, a gyáva meghunyászkodás mozdította előre
ennek a nemzetnek a sorsát,
hanem a bátor kiállás, erős jellem, hazaszeretet, becsület és
hûség – hangsúlyozta Aradszki
András, hozzátéve: soha nem a
hangzatos szavak, a spekuláció
teremtett jólétet, hanem a kitartás, a kemény munka.
A politikus a bátorság fontosságát is hangsúlyozta beszédében.
– E bátorságból jut most nekünk is, amikor a harmadik évezred elején ismét helyreállítjuk
és megvédjük hazánk alaptörvénybe foglalt szuverenitását.
Sohasem lehetett kiirtani belőlünk kalandozó őseink szabadságszeretetét. Sok világhatalom
próbálta már meg, de sohasem
a maroknyi magyarság, hanem

jártunk, és a csillagok állása
továbbra is kedvező. Folytassuk
ezt a kemény munkát, a szabadságharc hőseinek lelkesedésével
és eltökéltségével, és akkor nem
marad el ma sem az eredmény:
egy szebb, boldogabb, virágzó
és független Magyarország, ahol
a magunk urai és a magunk boldogságának a kovácsai lehetünk
– zárta szavait a politikus.
A megemlékezésen került sor
Érd Megyei Jogú Város kitüntetéseinek átadására is: a díjazottak a polgármestertől vették át a
díjat, és beírták nevüket a város
krónikájába.
Érd Városáért Kitüntetésben
részesült Kapuvári Antalné pedagógus, aki ötven esztendeje
vehette át matematika, fizika,
ének szakon szerzett diplomáját. Pedagógusi pályafutását
1965-ben szülőfalujában, Érden
kezdhette meg, amivel nagy
álma teljesült. Később aktívan
közremûködött a Bolyai iskola
matematika tagozatának létrehozásában, utolsó aktív tanári
éveit pedig a Marianum iskolában töltötte. Ma már nyugdíjas;
gyerekek ezrei emlékeznek rá
szeretettel – többen az ő példáját követve léptek a katedrára.
Érd Város Életmû Díját
Madarász Katalin nótaénekes
vehette át, aki előadóként és saját dalszerzeményeivel vívta ki
a közönség elismerését. Pályája
során több rangos elismerést
kapott, többek közt a Magyar
Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét és a Magyar Érdemrend
lovagkeresztjét. Aktívan részt
vállal a helyi kulturális élet fellendítésében, rendszeres vendége iskolák, klubok, illetve az önkormányzat rendezvényeinek.
Három éve ünnepelte énekesi
pályafutása ötven éves jubileumát.
Az Érd Város Díszpolgára
kitüntető címet Eöry Emil
képzőmûvész nyerte el, aki
egyéves kora óta érdi lakos, itt
végezte alap- és középfokú iskoláit is. A Mûszaki Egyetem elvégzését követően a zebegényi
Szőnyi István Képzőmûvészeti
Szabadiskolában
folytatott
mûvészeti
tanulmányokat
festő, majd szobrász szakon.
Alapító tagja az Érdi Mûvész
telepnek, mûvei köztereken,
közgyûjteményekben,
hazai és külföldi magángyûj
teményekben egyaránt megtalálhatóak. Több elismerő díj
részese, számos egyéni és csoportos tárlaton szerepelt országszerte. Az ő munkája többek
közt Érd város címere, a város
által alapított díjak plakettjei,
a kegyeleti emlékmû, illetve a Városvédő angyal, Csuka
Zoltán portrészobra, az Életfa,
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Ünnepi közgyûlés:
döntöttek az ifjúsági
önkormányzat létrehozásáról
Rendkívüli közgyûlést tartottak a március 15-i ünnepi megemlékezés részeként Érd képviselõi. Csupán egy kérdésben kellett
dönteni ezen a napon: a város ifjúsági önkormányzatának
létrehozásáról. Pulai Edina (Jobbik) és T. Mészáros András
közös javaslata annak érdekében született, hogy a helyi
ifjúság a város közügyeinek tevékeny szereplõjévé és aktív
résztvevõjévé válhasson.
Szûcs Gábor (MSZP) közölte, hogy a szavazáson nem
vesznek részt, mert úgy találják, hogy az ifjúsági önkormányzat ügye, illetve a diákok több tiszteletet érdemelnek; mint
mondta, a javaslat nemes célt tûz ki, de az eljárási mód, ahogy
ezt a városvezetés levezényelni kívánja, szerinte felháborító.
Frakciótársa, Havasi Márta kijelentette: az ötlet támogatható
lenne, de az elõkészítés és a javaslat tartalma kétségessé
teszi, hogy a mûködés valóban a diákok érdekében történik,
illetve, hogy az oktatási intézményekben nem jelenik-e meg
a politika.
Pulai Edina (Jobbik) fentiekkel kapcsolatban elmondta:
a politika valóban nem jelenhet meg az iskolákban, az
elõterjesztésen pedig hónapokig dolgoztak. T. Mészáros András
azt hangsúlyozta: az elõterjesztés preambuluma is elzárkózik
attól, hogy a pártpolitika átkerüljön az ifjúság köreibe.
Szûcs Gábor és Havasi Márta távozását követõen a jelenlévõ
képviselõk elfogadták a javaslatot.

A megemlékezésen ünnepi közgyûlést tartottak a képviselõk

Eöry Emil képzõmûvész, Kapuvári Antalné pedagógus és Madarász Katalin
nótaénekes
illetve a millenniumi emlékmû
és Batthyány Fülöp szobra.
Alkotómûvészeti munkásságán
túl két évtizedig tanított az érdi
szakmunkásképzőben, és több
mint harminc évig vezette az
érdi képzőmûvészeti szakkört.
A város kitüntetéseinek átadását követően az Érdi Vörösmarty
Mihály Gimnázium tanulói éne-

keltek (mûsorukat Benczéné
Dizseri Márta állította össze, a
karnagy Hornyák Tamás volt).
Az ünnepi mûsorban fellépett még Kovács Nóri népdalénekes, illetve a gimnázium
egyik tanulója, Jónás Máté, aki
A magyarokhoz címû Berzsenyikölteményt szavalta el.

Ádám Katalin

Kinyitjuk a Kredenc ajtaját!
Ételallergia, diéta és paleo szaküzlet
Nem hiányozhattak a lovasok sem
Azt hiszem, ez a legméltóbb
megjelenítése a márciusi ifjak
örökségének – hangsúlyozta a
városvezető. A megemlékezés
keretében rendkívüli közgyûlést
tartottak a képviselők, amelyben
megszavazták a város ifjúsági
önkormányzatának felállításával kapcsolatos előterjesztést
(lásd keretes írásunkat).
A polgármestert követően Érd
testvérvárosainak vezetői – Gliga
Daniel-Gabriel, Szászrégen alpolgármestere, Krzysztof Szpyt,
Lubaczów polgármestere, Ján
Krtík, Léva alpolgármestere
– üdvözölték a megjelenteket,

a támadó nagyhatalom tûnt el
a történelem süllyesztőjében,
mert szabadságvágyunk erősebb
volt az ő fegyvereiknél – mondta
Aradszki András, hangsúlyozva: ahogy őseink elutasították
’48-ban a függőséget, ugyanúgy
kell tennünk ma is, legyen szó
akár politikai, akár gazdasági,
energetikai vagy pénzügyi függőségtől.
– Belevágtunk egy munkába,
amelynek célja a magyar szuverenitás visszaszerzése korunk
nagyhatalmaitól, a hitelektől, a
bankároktól, a bankoktól és a
karvalytőkétől. Eddig sikerrel

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
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Kulturális és tudományos

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Megemlékezés Csuka Zoltánról
az Érd, Ercsi úti temetőben.

Nyitva tartás
Keddtől – péntekig

10,00–17,00
Szombat-vasárnap:

10,00-18,00

2015. március 23 – 29.

Állandó kiállítások
1. Magyar utazók, földrajzi
felfedezők.
2. A Kárpát-medence tudományos feltárói.
3. 3276 expedíciós nap, a
múzeumalapító geográfus
újraolvasva
4. Hely- és sporttörténeti
kiállítás

Vers-elő
A Költészet napja tiszteletére,
április 15-én 17 órától a Csuka
Zoltán Városi Könyvtár felnőtt
olvasótermében felolvasóestet
tartunk. A rendezvényen minden arra vállalkozó felolvashatja, elmondhatja kedvenc versét.
Időkorlát: maximum 5 perc.
Jelentkezni előzetesen személyesen, vagy emailban lehet
(csukalib@csukalib.hu), de
jelentkezést a helyszínen is
elfogadunk.

programok
Az előadás ingyenesen
látogatható!A látogatóknak az
előadás után lehetőségük lesz
kérdezni Varga Gábortól

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

Programok:
Micimackó színházbérlet III/2.
március 23-án, hétfőn
10 órakor óvodásoknak
14 órakor kisiskolásoknak
Piroska és a farkas
zenés táncmese a VSG
Kamaraszínház előadásában
A 14 órai előadásra egyéni belépőjegy 800 Ft
március 24-én, kedden 17.30-19.30-ig
A gyógygombák jelentősége
napjainkban
Varga Gábor hatóanyag-kutató
előadása

március 25-én, szerdán 18.30 órakor
Balogh Béla
A karma oldása és a fájdalomtól való szabadulás című
előadása
Jegyek elővételben 1400 Ft-os,
az előadás napján 1900 Ft-os
áron kaphatók a művelődési
központ pénztárában.
Jegyrendelés/ érdeklődés
06 30 577-3179,
www.contactman.hu
március 28-án, szombaton 10-18 óráig
Egészségnap
Újraélesztési bemutató, vércukor-, vérnyomás-, koleszterinszint- és tüdőkapacitás-mérés.
Természetgyógyászati kezelések, bemutatók.
15 órától
Élet az élet után
R. Kárpáti Péter vetítéssel
egybekötött ismeretterjesztő
előadása a halálközeli élményekről.
A vetítésre a belépő: 300 Ft
Színházbérlet 2015. Tavasz
2015. március 29-én, vasárnap 15 órakor
Johann Strauss: Bécsi vér
nagyoperett három felvonásban
Szereplők: Halas Adelaida,
Vadász Zsolt / Domoszlai
Sándor
Lukács Anita / Geszthy
Veronika, Bozsó József, Teremi
Trixi,
Szeles József, Kőrösi Csaba,
Csarnóy Zsuzsanna JászaiDíjas
Nagyhegyesi Zoltán, Vajda
Károly, Perjési Hilda
Rendező: Bozsó József

Duna-Art Fotóklub
Helyszín: Lakótelepi
Klubövezet, Enikő u. 2.
Március 24-én, kedden 18 órakor
Képértékelés, tavaszi fotós
programok megbeszélése
Kiállítások:
A kamarateremben:
Rajzkiállítás
az 1848–1849‑es forradalom és
szabadságharc tiszteletére
hirdetett pályázatra érkezett
munkákból. A kiállítás megtekinthető: április 8-ig.
Az előtéri kiállítótérben:
Pappné Pokorny Orsolya:
Tartós virágkötészeti termékek,
évszakokra, ünnepekre hangolva című kiállítása látható március hónapban.
Az előtéri fotógalériában:
Bodor Izabella és Szánthó
Tibor közös fotókiállítása
Megtekinthető március 12. és április
7. közt.
Előzetes!
Március 30-án, hétfőn 18 órakor
Cefre palota
Bödőcs Tibor új önálló estje
Belépőjegy: 2900 Ft
Jegyek megvásárolhatók a
művelődési központ pénztárában, hétköznapokon 10-18 óra
közt.
Április 8-án, szerdán 18 órakor
Dr. Vekerdy Tamás
gyermek-szakpszichológus
Jól szeretni
Tudod‑e, hogy milyen a gyereked? című előadása
Belépőjegy: 2300 Ft

Klubok programjai:
Vitalitásklub
Március 23-án, hétfőn 17 órakor
A természetgyógyászat lehetőségei és illetékessége
Előadó: Makai József
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

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,-

A zenei könyvtár programja
június 30-ig
Visszatekintő kiállítás – válogatás korábbi rajzpályázataink
díjnyertes munkáiból
A könyvtár részlegeibe 18
éves korig és 70 éves kor felett
INGYENES a beiratkozás. Családi
jegy váltása, érvényes diákigazolvány, pedagógusigazolvány és
nyugdíjas igazolvány is
kedvezményre jogosít.
A fenti kedvezmények a zenei
könyvtár nem hagyományos típusú
anyagának (CD, DVD) kölcsönzésére
nem vonatkoznak!

Könyvtári részlegeink
nyitva tartása

Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd: 
10 – 19 h
szerda: 
szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat: 
8 – 13 h
Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd: 
10 – 18 h
szerda: 
szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat: 
8 – 13 h
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 23/524-070)
hétfő: 
szerda: 
kedd, csütörtök: 
péntek: 

10 – 18 h
szünnap
12 – 17 h
10 – 17 h

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

Időszakos kiállítás
Dr. Szilágyi László vegyészprofesszor (Debreceni Egyetem):
Elindultam szép hazámból
című, négy világrészt bemutató
fotókiállítása
A kiállításra a belépés díjtalan!
Múzeumbarát köri előadás
Március 24. (kedd) 17,00 óra
Dr. Pócs Tamás Széchenyi Díjas
egyetemi tanár, az MTA tagja:
Botanikai kutató- és gyűjtőúton
a Maláj-félszigeten című előadása
Belépő: felnőtt 300,- Ft – diák
14 éves korig: 200,- Ft
A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri előadóterme, valamint
a kocsiszín rendezvényekre bérbe
vehető kulturális, közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ:
Kovács Nóra – (06-23) 363-036

Kedves Látogatók!
Kedves Barátaim!

Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06-23-363-036
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
programja
Rendezvényeinkről, a könyvtár
szolgáltatásairól és díjszabásáról bővebb információt a
365-470 telefonszámon, vagy
a www.csukalib.hu honlapon
talál.
A felnőttkönyvtár programja
23. (hétfő) 14 óra

A Szepes Gyula Mûvelődési Központ igazgatójaként megköszönöm érdeklődésüket a mûvelődési ház programjai,
rendezvényei iránt. Köszönöm a sok javaslatot, ötletet,
amelyek hozzájárultak az intézmény tevékenységének
gazdagodásához.
Most munkahelyet változtatva – az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárságán fogok
dolgozni – megköszönöm az eddigi támogatást és bízom
abban, hogy számos közösségi, kulturális alkalmon
találkozunk és együttmûködünk.
Szeretettel:

Szedlacsek Emília

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

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, 
Míg az alsósok a nemzeti szimbólumokat vagy a
harcba induló lovas katonákat örökítették meg rajzaikon, addig a felsõsök „szelfi-lázban” égtek. Utóbbiak
azonban a ma ismert pillanatkép „átnemesült” formáját alkalmazták, hiszen nem volt elég egy kattintás,
ezúttal kellett hozzá a képzelõerõ, a kompozíció és a
színek harmóniája is. Noha sokéves hagyománya van
a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban az 1848-49es forradalom és szabadságharc tiszteletére meghirdetett rajzpályázatnak, a résztvevõk mégis minden
esztendõben képesek újat felmutatni és meglepetést
okozni. Ezt az idei alkotások is igazolják. A gyermekrajzokból összeállított kiállítást március 13-án nyitotta
meg Regõs Ágnes festõmûvész.
Úgy tûnik, egyre népszerûbb
a Szepes Gyula Mûvelődési
Központ 1848-49‑es forradalom
és szabadságharc tiszteletére meghirdetett rajzpályázata,
amelyre iskolások alkotásait
várják, mert minden eddigit felülmúlt az idei jelentkezők száma. Ebben az esztendőben több
mint másfélszáz pályamû érkezett a rajzversenyre, és nemcsak az érdi iskolákból küldtek be munkákat, hanem két
„vendégpályázó” is volt. Egyik a
Berettyóújfaluból már évek óta

mind pedig a nagyobbacska kezek alkotta rajzokat. Némelyek
mosolyt csalnak az arcunkra,
némelyek elgondolkodtatnak,
mások
megörvendeztetnek
vagy elszomorítanak, attól függően, kit mi inspirált a nemzeti
szabadságharc pillanataiból.
Huszárok, vágtató lovak, csaták színtere, vérmező, Kossuthés Petőfi-portré, lobogó nemzeti zászló, kokárda; ezekkel
a feltételezésekkel érkezett a
pályamunkákat elbírálni, s nem
is csalódott, többnyire valóban

Nemzeti jelképek, portrék – ünneplõ emberek a rajzokon
jelentkező Igazgyöngy Alapfokú
Mûvészeti Iskola, a másik az
először pályázó Szent János
Katolikus Iskola Dabasról. Idén
az Érdi Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola diákjai voltak
a legszorgalmasabb rajzolók,
mert ebből az intézményből érkezett a legtöbb pályamunka,
de az iskolák által küldött rajzokon kívül egyéni pályázók is
beadták alkotásukat.
A március 13-án megtartott
eredményhirdetésen és a rajzokból összeállított kiállítás
megnyitóján Szedlacsak Emília,
a ház igazgatója köszöntötte a
megjelent pályázókat, pedagógusokat és szülőket. Elmondta,
a háromtagú zsûri (Darabont
Tamás, Wegenast Róbert és
Regős Ágnes festőmûvészek)
számára korántsem bizonyult
könnyû feladatnak a csaknem
százötven rajzból kiválasztani a
legsikeresebbeket, sőt, rangsorolni azokat. A kiállításon nemcsak a nyertes pályamûveket,
hanem valamennyi beérkezett
munkát meg lehet tekinteni.
Érdekes és tanulságos időtöltés
végignézni mind az aprócska,

ilyen rajzokkal is találkozott
– mondta az idei pályamunkákat értékelő beszéde kezdetén
Regős Ágnes, a zsûri egyik tagja.
Csak arra nem számított, hogy a
tavalyi anyagnak a kétszeresét
kell elbírálni, és százötven alkotásból kell majd néhány díjazottat kiválasztani, mint tavaly.
Ráadásul azért sem volt könnyû
feladata a zsûrinek, mert rengeteg volt a kvalitásos munka,
a díjak száma mégsem nőtt a
duplájára, ugyanannyit osztottak ki, mint a korábbi években.
Hozzátette: külön örömet okoztak számára az érdi Móra iskola
tanulói, akiknek munkáin jól
látható, hogy a kézmûvességtől
a rajzoláson és a festésen át
számos készséget fejlesztenek
az intézményben.
A beérkezett alkotások nagy
száma azt is jelzi, hogy olykor
még napjainkban is sikerül a
gyermekeket az alkotás élményéhez terelni, ami azért számít
sikernek, mert a virtuális világ
mellől egyre nehezebb őket elragadni. Ma szinte csak a pillanatoknak élünk, és csupán a pillanatot szeretnénk megragadni,

A szerző felvételei

ahogy a mai fiatalok látják

Rajzok Berettyóújfaluból – az Igazgyöngy Alapfokú Mûvészeti Iskola diákjainak munkái
majd gyorsan tovább is lépni,
mert újabbnál újabb pillanatok
várnak ránk, nincs idő elmélyedni, elmerülni bármiben is,
mert mindjárt követi egy másik,
aztán még egy, meg még egy,
és így tovább. Nem véletlen,
hogy a mai világ szüleménye a
„szelfi”, hiszen a pillanat ihlette
képek korában élünk. Próbáljuk
megragadni, megélni a pillanatot, elkapjuk, majd egy közösségi oldalon azonnal megosztjuk másokkal. De vajon hányan
figyelnek fel rá, hányan nézik
meg, és lesz‑e bármilyen hatással bárkire is, hiszen mostanság
az elmélyülést a semmitmondás, az egyediséget a tömeges
váltotta fel. Miközben mindenki
arra vágyik, hogy felfigyeljenek
rá, maga is vadássza a jó pillanatot, ami hamar múlt idővé
válik.
Míg az alsósok a nemzeti
szimbólumokat vagy a harcba
induló lovaskatonákat örökítették meg rajzaikon, addig a felsősök „szelfi-lázban” égtek – mutatott rá Regős Ágnes. Persze,
ezúttal nem az okostelefonnal
készült pillanatfelvételre kell
gondolni, mert az általuk alkotott „szelfi-rajz” átnemesült,
hiszen nem volt elég hozzá egy
kattintás, kellett a képzelőerő,
a kompozíció és a színek harmóniája is. Vicces szelfi egy
huszárral, pillanatkép az ünnepi forgatagban, vagy a Nemzeti
Múzeumban. A munkákon fontos szerepet kap a vélemény
szabadsága, ami nem intézhető
el egy mosollyal, gondolkodni is
kell rajta, hogy mi, miért került
oda, mi a szerepe a rajzokon felfedezhető szimbólumoknak.

Jó néhány munka a falusi
falvédőkre emlékeztet. Egyiken
békegalamb és kokárda, rajta
a mondat: „Mától szeretet, békesség van” – Így legyen! – zárta a kiállítást megnyitó szavait
Regős Ágnes festőmûvész, majd
Szedlacsek Emília segítségével
kihirdették az idei rajzpályázat
eredményét, és kiosztották a
résztvevőknek az emléklapokat és a díjazottak jutalmát. Az
1848-49‑es forradalom és szabadságharc tiszteletére készült
rajzokból összeállított érdekes és színes kiállítás április
8-ig megtekinthető a Szepes
Galériában.
Az idei díjazottak pedig a következők:
A 6-10 éves korosztályban
első díjas: Szlovacsek Lilla, 7
éves (Érdligeti iskola), második: Schwindt Boglárka, 7 éves
(Kőrösi iskola), a harmadik helyezést Végvári Viktória Kamilla,
8 éves (Körösi iskola) érte el.
A 11-14 éves korosztályban
első díjat nyert Bazsinka Rózsa,
12 éves (Kőrösi iskola), második lett Beri Laura, 13 éves
(egyéni pályázó), a harmadik
díjat pedig Pistai Panna, 13 éves
(Körösi iskola) kapta.
A 15-18 éves korosztályhoz
tartozó pályázók körében a kevés alkotás miatt kategória díjakat nem ítélt oda a zsûri, csupán különdíjjal jutalmazta Papp
Nórát (16 éves egyéni pályázó).
Rajta kívül a zsûri különdíját
kapta: Honvári Bálint, 13 éves
(Kőrösi iskola), Béres Ádám, 7
éves (Érdligeti iskola), az ötödikes Csurán Zsüliett, (Móra iskola) és a hetedikes Fekete Balázs
(Móra iskola).
Bálint Edit

Miután megtalálták saját rajzukat a gyerekek, a többiek munkáiban gyönyörködtek – keresték a nekik tetszõ alkotásokat

2015. március 23 –március 29.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.
március 23. 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 12/5. rész
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
10:15 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:45 Ízőrzők 34.
11:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
11:30 Fény-Kép kulturális magazin
16:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:30 Éltető mozgásban 1. rész
portréfilm 2006
rendező Tóth Péter Pál
17:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:35 Mozgás sportmagazin
18:05 Fény-Kép kulturális magazin
18:35 Genersichek nyomában
dokumentumfilm
Rendező: Gárdos Attila
Szerkesztő: Beke Zita
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda mérkőzés ism. Békéscsaba – Érd
21:00 Genersichek nyomában
dokumentumfilm
Rendező: Gárdos Attila
Szerkesztő: Beke Zita
21:25 Híradó ism.
21:40 Éden a Csúnyaföldön
színes, magyar ismeretterjesztő film, 52 perc,
2007
rendező: Cséke Zsolt
operatőr: Cséke Zsolt, Kéry Péter, Linzenbold
Attila
22:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:50 Híradó ism.
március 24. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Itthon – otthon 12/5. rész
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
9:00 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
9:30 Az utolsó szó jogán 3/1. rész
portréfilm
Rendező:Kósa Ferenc
portréfilm Béres Józsefről, a Béres csepp
feltalálójáról
16:00
16:15
16:45
17:00
18:30
19:00
19:15
19:30
20:00

Híradó
Fény-Kép kulturális magazin
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Kézilabda mérkőzés ism. Győr – Érd
Ízőrzők 35.
Híradó
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Fény-Kép kulturális magazin
Kányadombi indiánok
színes, magyar játékfilm, 55 perc, 2011
rendező: Moharos Attila
forgatókönyvíró: Moharos Attila
zeneszerző: Cári Tibor, operatőr: Bíró Attila
szereplő(k): Katona Levente (Mucur), Takács
Bence (Gyulus), Csernák Norbert (Ernő), Kun
Vilmos (Papa), Táncos Adrienn (Horváth néni)
20:55 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:10 Az utolsó szó jogán 3/1. rész
portréfilm
Rendező:Kósa Ferenc
portréfilm Béres Józsefről, a Béres csepp
feltalálójáról
23:40 Híradó ism.
március 25. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Az utolsó szó jogán 3/1. rész
portréfilm
Rendező:Kósa Ferenc
portréfilm Béres Józsefről, a Béres csepp
feltalálójáról
11:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
11:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
15:15 Híradó
15:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
15:45 Éltető mozgásban 1. rész
portréfilm 2006
rendező Tóth Péter Pál
16:35 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
17:05 Genersichek nyomában
dokumentumfilm
Rendező: Gárdos Attila
Szerkesztő: Beke Zita
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 3/2. rész
portréfilm
Rendező:Kósa Ferenc
portréfilm Béres Józsefről, a Béres csepp
feltalálójáról
22:05 Zöld kommandó 5/4. rész
környezetvédelmi filmsorozat
22:35 Mozgás sportmagazin ism.
23:05 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:20 Híradó ism.
március 26. csütörtök
8:00 Híradó
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Fény-Kép Kulturális magazin
9:15 Itthon – otthon 12/5. rész
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:00 Élő közvetítés Érd MJV Önkormányzati
közgyűléséről
16:05 Híradó
16:20 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
16:50 Mozgás sportmagazin
17:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:35 Genersichek nyomában
dokumentumfilm
Rendező: Gárdos Attila
Szerkesztő: Beke Zita
18:00 Mozgás sportmagazin
18:30 Zöld kommandó 5/4. rész
környezetvédelmi filmsorozat
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kányadombi indiánok
színes, magyar játékfilm, 55 perc, 2011
rendező: Moharos Attila
forgatókönyvíró: Moharos Attila
zeneszerző: Cári Tibor, operatőr: Bíró Attila

20:25 Éltető mozgásban 2. rész
portréfilm 2006
rendező Tóth Péter Pál
21:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:30 Itthon – otthon 12/5. rész
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
22:00 Éden a Csúnyaföldön
színes, magyar ismeretterjesztő film, 52 perc,
2007
rendező: Cséke Zsolt
operatőr: Cséke Zsolt, Kéry Péter, Linzenbold
Attila
22:55 Híradó ism.
március 27. péntek
8:00 Híradó
8:15 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – MTK
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:00 Az utolsó szó jogán 3/2. rész
portréfilm
Rendező:Kósa Ferenc
portréfilm Béres Józsefről, a Béres csepp
feltalálójáról
12:05 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:05 Híradó
16:20 Ízőrzők 35.
16:50 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:05 Éden a Csúnyaföldön
színes, magyar ismeretterjesztő film, 52 perc,
2007
rendező: Cséke Zsolt
operatőr: Cséke Zsolt, Kéry Péter, Linzenbold
Attila
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 Héjanász a hepehupán
színes, magyar tévéfilm, 60 perc, 2010
rendező: Katona Szabolcs
forgatókönyvíró: Katona Szabolcs
operatőr: Körtési Béla
zene: Boros Csaba
szereplő(k): Bándi Johanna, Boros Csaba, Újhelyi
Kinga, Vencz Stella
21:00 Híradó ism.
21:15 Éltető mozgásban 2. rész
portréfilm 2006
rendező Tóth Péter Pál
22:05 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:20 Genersichek nyomában
dokumentumfilm
Rendező: Gárdos Attila
Szerkesztő: Beke Zita
22:45 Mozgás sportmagazin
23:15 Híradó ism.
március 28. szombat
9:00 Híradó
9:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:00 Az utolsó szó jogán 3/2. rész
portréfilm
Rendező:Kósa Ferenc
portréfilm Béres Józsefről, a Béres csepp
feltalálójáról
12:05 Ízőrzők 35.
15:40 Híradó
15:55 Mozgás sportmagazin
16:25 Zöld kommandó 5/4. rész
környezetvédelmi filmsorozat
16:55 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:10 Éltető mozgásban 2. rész
portréfilm 2006
rendező Tóth Péter Pál
18:00 Fény-kép kulturális magazin
18:30 Itthon – otthon 12/6. rész
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
19:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Éden a Csúnyaföldön
színes, magyar ismeretterjesztő film, 52 perc,
2007
rendező: Cséke Zsolt
operatőr: Cséke Zsolt, Kéry Péter, Linzenbold
Attila
20:55 Itthon – otthon 12/6. rész
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
21:25 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
ism.
21:55 Héjanász a hepehupán
színes, magyar tévéfilm, 60 perc, 2010
rendező: Katona Szabolcs
forgatókönyvíró: Katona Szabolcs
operatőr: Körtési Béla
zene: Boros Csaba
március 29. 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 35.
15:40 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:10 Éden a Csúnyaföldön
színes, magyar ismeretterjesztő film, 52 perc,
2007
rendező: Cséke Zsolt
operatőr: Cséke Zsolt, Kéry Péter, Linzenbold
Attila
17:05 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:20 Héjanász a hepehupán
színes, magyar tévéfilm, 60 perc, 2010
rendező: Katona Szabolcs
forgatókönyvíró: Katona Szabolcs
operatőr: Körtési Béla
zene: Boros Csaba
18:20 Csak tükörben – vallási műsor 10’
18:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Genersichek nyomában
dokumentumfilm
Rendező: Gárdos Attila
Szerkesztő: Beke Zita
19:25 Világ világa
Magyar dok.film 35’ ism.
Rendező: Gulyás Gyula
20:00 Mozgás sportmagazin
20:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
21:30 Fény-Kép kulturális magazin
22:00 Világ világa
Magyar dok.film 35’ ism.
Rendező: Gulyás Gyula
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helyi társadalom

Elõadás az érzelmi hálóról és a döntésekrõl, óvodai reformétel-bemutató

Mennyit ér a százszor megmondtam?
Miért nem használ a „már százszor megmondtam”?
Hogyan és hol születnek a döntésink? Ezek voltak
a legfõbb kérdései Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató elõadásának, amit az Ófalusi óvodában tartott
az Óvodai Szakmai Napok keretében. Egy másik
intézményben, a Kisfenyvesben reformétel-kóstolót
rendeztek a pedagógusoknak; kérdéseikre a PENSIO
Kft. dietetikusa válaszolt, aki azt is elmondta, milyen
változások várhatók a közétkeztetésben.
mamegoldás eszközei rendszerint rombolóak. Ha megnézünk
egy mesehőst, annak furfangra,
szerencsére, számtalan jó eszközre van szüksége az előrejutáshoz, míg egy számítógépes
játékban fegyverekre, erőszakra… Ráadásul a kétdimenziós
kép a saját élményû képkészítést leállítja, márpedig a fantáziára, a képzeletre épül majd a
gyerekeknél az akarat – hiszen
amit el tudok képzelni, azt tudom majd akarni is. A gyerek
eleven belső képkészítő világára

A szerző felvétele

Százszor megmondtam, hogy
pakolj el magad után, időben
kelj fel, különben elkésel az
iskolából, ne játssz az ollóval,
mert megvágod magad – minden szülőnek ismerős szavak,
no és minden gyereknek is. Mi
csak mondjuk (felcsattanva, sóhajtva vagy már unottan), ők
pedig szintén felcsattannak, sóhajtanak vagy unottan legyintenek, egyik fülükön be, másikon
ki…
Miért nem használ – már a
legkisebbeknél sem – a „százszor megmondtam”, és helyette hogyan, mivel tudunk hatni
gyerekeinkre? Erre kereste a
válasz(oka)t Uzsalyné Pécsi Rita
neveléskutató, aki az Óvodai
Szakmai Napok keretében tartott előadást március 9-én az
Ófalusi óvodában az érdi óvodapedagógusoknak.
– Idegrendszerünknek részei
az érzelmek, mégsem beszélhetünk érzelmi központról
(mint mondjuk a látás, hallás
esetében) – ehelyett idegrendszerünkben egy „érzelmi háló”
mûködik, ami a legkisebb érzelmi hatásra is megmozdul.
Döntéseink 70 százaléka ezen
az érzelmi hálón keresztül keletkezik – azaz tapasztalatból, élményekből, sokszoros kipróbálásból, mintából születnek meg
a döntéseink, nem pedig információkon alapulva. A mintákat
kell tehát megszerezni, az ehhez szükséges alkalmak azonban kiszorulnak a nevelésből.
Ilyen alkalom például a mesélés, a játék, együttlét, a gyermek részvétele az azonosulásra alkalmas felnőttek életében.
Sokszor látom, hogy mamák
úgy visznek kézen gyermekeket, hogy közben telefonálnak
– valójában nincsenek is velük,
amit persze a kicsi is érzékel…
Az óvodákban, iskolákban elmarad a spontán játék, kimarad
a rajzolás, az éneklés, a humor,
a beszélgetés. Az érzelmi háló
tehát el van hanyagolva, helyette a gyerek megkapja az „így
csináld”-ot – mondta lapunknak
nyilatkozva a szakember, aki
kérdésünkre elmondta azt is: a
számítógépes kalandok átélése
nem élmény – helyesebben az,
csak épp negatív irányban hat.
– Egy ilyen játékban a problé-

szédfejlődésük viszont elmarad
a kívánttól.
– Fejletlenebben jönnek óvodába, mint elődeik; gyakran a
helyes kanálfogást is az óvodában kell megtanítani nekik,
mivel otthon a család nem ül
együtt az asztalhoz. Nincsenek
meg a közös rituálék (főzőcskézés, mesélés, kézmûveskedés).
Miközben mindent megkapnak, amire vágynak (és amire
nincs szükségük), gyakran úgy
kerülnek óvodába, hogy nem
volt még a kezükben ecset, ceruza, és nem ismerik a labdát.
Nehezebb lett a dolgunk; rengeteg módszertani változtatás
kell ahhoz, hogy eredményt
érjünk el – összegezte az óvodapedagógus, hozzátéve: ebben
segítenek az Óvodai Szakmai
Napok előadásai, bemutatói,
amelyeken mindig elsajátítanak
valami újat.
Ilyen újdonság volt a
Kisfenyves óvoda múlt pénteki
rendezvénye is: reformételekből

Reformsütemények és egészséges meleg ételek várták az óvó néniket a Kis
fenyves óvoda bemutatóján
erős akaraterő épülhet, míg annál, akinél a fantáziát elpuskázzuk a számítógépes világban,
nagy baj lesz – mondta végezetül Pécsi Rita.
– Nagy szükség van a maihoz
hasonló előadásokra, szülőknek, pedagógusoknak egyaránt.
Harmincöt éve vagyok a pályán,
és úgy látom, a mai gyerekek
bizony nagyon mások, mint
elődjeik – mondta a rendezvény házigazdája, Pócsiné Sivák
Erzsébet tagóvoda-vezető, aki
kérdésünkre rögtön sorolta is,
mire gondol: több az idegrendszeri éretlenséggel küzdő gyerek, kevés a mozgás, az egészséges, spontán szabadtéri játék.
A mai gyerekek tudják kezelni
a telefont, számítógépet, a be-

tartottak kóstolót a többi intézményben dolgozó pedagógusnak. Az egészséges táplálkozás
jegyében készített finomságokat
részben az óvó nénik, részben a
szülők főzték; az érdeklődők
vagy húsz-harmincféle különlegességet kóstolhattak meg a
zabsüteménytől a cukkínikrémen át az édesburgonyás csirkecombig.
– Ebben az évben a család és
az óvoda kapcsolata a kiemelt
nevelési területünk; megpróbálunk minden eseményt megragadni arra, hogy a szülőkkel
együtt munkálkodjunk, legyen
szó sportnapról, bábkészítésről
vagy tökfaragásról. Ez a mai is
egy ilyen alkalom – mondta lapunknak Nagy Éva tagóvoda-ve-
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zető, hozzátéve: intézményük
most harmadszorra rendezett
reformétel-készítő napot.
– Már az első ilyen rendezvényünk is nagyon jól sikerült:
25-30 szülő jött el, és hozta
az általa készített finomságokat. Először csak süteményeket,
majd lekvárokat és szörpöket is
kóstoltunk, most pedig már főtt
ételeket is bemutattunk. Sok
gyerek szenved ételallergiától
és -intoleranciától, így nagyon
hasznos lehet a receptek, tapasztalatok kicserélése – tette
hozzá az intézményvezető, aki
kérdésünkre azt is elmondta:
az óvodai közétkeztetés terén
egyre jobbak a tapasztalatok; az
étel minősége jó, és láthatóan
igyekeznek változatosan főzni.
Ami a reformétkezést (vagy
akár csak az egészséges ételeket
illeti), a szülőkben felmerülhet
a kérdés: hogy lehet a gyereket
az intenzíven édes/sós készételekről ezekre átszoktatni?
– Nem könnyû… Először csak
apró falatokkal próbálkozzunk,
és előbb-utóbb megszokják,
megszeretik az új ízeket. Volt
már sikerélményünk, például a
zöldséges szendvicskrémekkel;
mostanában sokszor kapunk
ilyet a közétkeztetőtől – zárta
szavait Nagy Éva.
A reformétel-kóstolásra nemcsak a más intézményekben dolgozó kollégák jöttek el, hanem a
PENSIO Kft. dietetikusa is, aki
lapunknak elmondta: nemcsak
az óvodában, de otthon is egyre
több tér kellene hogy jusson az
egészséges táplálkozás bevezetésére – ezért is tartja nagyon
jónak ezt a szülőket bevonó
rendezvényt.
– A rendszeresség és a kiegyensúlyozottság hiányzik
a gyerekek életéből; sok készételt kapnak, és a szülők rájuk
hagyják, hogy azt egyenek, amit
akarnak, pedig türelemmel elérhetjük, hogy megkóstolják,
megszeressék az új ételeket is.
Ráadásul természetes alapanyagokból főzni sem sokkal bonyolultabb és hosszabb folyamat,
mint félkész ételekből összerakni az ebédet – vélekedett a
szakember.
Arra a kérdésre, milyen változások várhatók az érdi menzákon ősztől, az új rendeletek
bevezetésével, a dietetikus elmondta: só és cukor mindenképp kevesebb lesz az ételekben, és több zöldséget (és gyümölcsöt) tartalmaznak majd.
Igyekeznek úgy megfelelni a
szigorú szabályozásnak, hogy
az ennivaló ízletes és változatos
is legyen, és olyan ételeket szeretnének összeállítani, ami elnyeri majd a gyerekek tetszését
– zárta szavait a dietetikus.
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A pályakezdõ fiatalok

jobb elhelyezkedési esélyeiért
Az élethosszig tartó tanulás és a
munka világa közötti kapcsolat
elősegítése a célja az Erasmus+,
nemzetközi partnerségi projektnek, amelyben Magyarországot a
Napra Forgó Nonprofit Kft. képviseli. A program keretében az Érdi
Kós Károly Szakképző Iskolában
végeznek kérdőíves felmérést a
végzős diákokkal. A projekt a pályakezdő fiatalok elhelyezkedési
esélyeit hívatott növelni.
Köztudott, hogy a gimnáziumot végző, érettségit tevő fiatalok többségének elsősorban az a
célja, hogy valamelyik, az általuk
kiválasztott főiskolán vagy egyetemen folytathassák a tanulmányaikat, ezzel szemben a szakiskolát
befejező diákok főként az elhelyezkedés lehetőségét keresik, és
olykor csak hosszabb távú terveik
között szerepel a továbbtanulás,
a szakmai továbbképzés és fejlesztés. Legalábbis kívülállóként
ezt feltételezzük, hiszen eddig
alapvetően ez volt a gyakorlat,
hogy aki hosszú időn keresztül
tanulni akart, a gimnáziumot választotta, aki hamarabb szeretett
volna munkához jutni, szakiskolát választott. Ám, hogy valóban
így van‑e ez napjainkban, illetve
hogy a szakiskolát befejező, végzős diákok milyen gondolatokkal,
tervekkel lépnek ki a munkaerőpiacra, hogyan értékelik a saját
helyzetüket, erősségüket, milyen
perspektívát látnak maguk előtt,
azt a Napra Forgó Nonprofit Kft.
a tavaly indult, Erasmus+ nemzetközi projekt keretében elvégzett, kérdőíves felmérésből kívánja
kideríteni. A program célja pedig
a pályakezdő fiatalok elhelyezkedési esélyeinek javítása. A tavaly
indult nemzetközi programról
Bartha Katalinnal, a Napra Forgó
projektvezető munkatársával beszélgettünk.
– A foglalkoztatást segítő, főként
a megváltozott munkaképességû
és a hátrányos helyzetû munkavállalókat támogató, immár 15 éves
múltra visszatekintő cégünk 2010
óta vesz részt nemzetközi partnerségi projektekben, amelyekben
különböző célcsoportok munkaerőpiaci helyzetét és lehetőségeit vizsgálja, és keresi az európai
szinten is a munkaerő-piaci integrálódást elősegítő, bevált módszereket és gyakorlatokat. 2102-ben a
Leonardo program keretében a pályakezdő fiatalok munkaerőpiaci
helyzetét a munkáltatók oldaláról
vizsgáltuk. Azt kutattuk és mértük
fel, hogy a munkaadók szempontjai alapján milyenek az elvárások,
és ezzel szemben mit tapasztalnak
a valóságban a hozzájuk kerülő
pályakezdő fiatalok szakmai tudását, gyakorlatát, beilleszkedését
illetően.
– Most pedig, ha jól értem, ezt
a „gondolatmenetet” mintegy folytatva, az Erasmus+ nemzetközi
projekt keretében a szakképzésben
résztvevő diákok szempontjai kerülnek a középpontba?
– Igen, a 2014-től induló, és 2016
júliusáig tartó időszakban a projekt
célcsoportja a pályakezdő, szakiskolát befejező diákok, akik körében egy kérdőíves felmérést kívá-

nunk végezni. Elsősorban azt szeretnénk feltárni, hogy a szakiskolát
befejező, szakmát szerző, végzős
diákok milyen gondolatokkal,
tervekkel lépnek ki a munkaerőpiacra. Érdekel bennünket, hogy
ők hogyan értékelik a saját helyzetüket, erősségüket, és szerintük
mire lesz elég, mennyire tudják
majd felhasználni, alkalmazni a
képzés során megszerzett ismereteiket, készségeiket. Azt is szeretnénk kideríteni, hogy a jelenlegi
környezetben milyen perspektívát
látnak maguk előtt, mit szeretnének elérni, és vajon a szakképzés
adott‑e, ad‑e számukra elég tudást
és gyakorlatot ahhoz, hogy ezt
elérjék? Amennyiben úgy látják,
hogy a szakképzéssel nem érték el
a várt eredményt, akkor miben és
hol látnak még fejlesztendő területeket, és milyen segítséget éreznek
szükségesnek ahhoz, hogy mégis
sikeresen el tudjanak helyezkedni,
és minél előbb képesek legyenek
beilleszkedni a munka világába.
A felméréssel kapcsolatban már
felvettük a kapcsolatot az Érdi Kós
Károly Szakképző Iskolával. Így
Dózsa Lajos igazgatóhelyettes is
részt vett a március elején, a budapesti Danubius Hotel Gellértben
megtartott nemzetközi találkozón,
amelyen az Erasmus+ külföldi
partnerei is jelen voltak, és persze a Napra Forgó részéről is ott
voltunk, és a kérdőívek összeállítását célzó mûhelymunkáról tárgyaltunk.
– Mikor kezdődik a felmérés?
– Jelenleg a kérdőívek összeállításánál tartunk, a felmérést
május folyamán kezdjük el az
érdi szakképzőben, az imént ismertetett szempontok alapján.
A kérdőíveket egy, esetleg két végzős osztállyal szeretnénk kitöltetni. Ugyanakkor ez a projekt párhuzamosan zajlik a három európai
országban, majd az eredmények
alapján nemzetközi szintû összesítést és kiértékelést végzünk, és a
felmérés eredményéről, a levonható következtetésekről, valamint az
esetleges javaslatokról tájékoztatót
tartunk az iskola diákjainak.
– Miért fontos a nemzetközi
partnerség, a más országokkal való együttmûködés?
– Több projektet is mûködtetünk
párhuzamosan, de vannak már lezárult programjaink is, amelyekből levonhattuk a megfelelő következtetéseket, tapasztalatokat.
Fontosnak tartjuk, hogy legyen
rálátásunk arra, hogyan mûködik
mindez másutt, melyek az erősségek, és melyek a megoldandó
problémák. Szükségünk van a
tapasztalatszerzésre ahhoz, hogy
lássuk, miben tudunk fejlődni,
eredményt elérni, és ezáltal egymást is erősítjük abban a munkában, amiben mindenkinek egy célja van: az adott célcsoport számára
elősegíteni a mielőbbi elhelyezkedés lehetőségét. Most a fiatalok, a
pályakezdők kerültek a fókuszba,
hiszen az ő vállukon nyugszik a
jövőnk, nekik kell kitermelniük a
társadalom jólétét. Fontos tehát,
hogy ne kallódjanak el, hanem
minél előbb részt vegyenek a gazdaság fejlesztésében.  Bálint Edit
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Ármin 6 éves érdi kisfiú. Leukémiás.
Jelenleg 2. transzplantációjára vár.
A Szivárvány Óvodába jár, ahol anyukája óvodapedagógus.
Az Õ gyógyulásáért szervezzük programunkat

JÓTÉKONYSÁGI SPORTNAP ÁRMINÉRT
az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola szervezésében

9

A megvádolt az Írószövetségben
Béres József Széchenyi-díjas kutató híres felfedezése, a Béres-csepp felhasználásának kezdeti idõszakát, valamint a tudós meghurcoltatását dolgozza fel Fazekas
István költõ-író A megvádolt címû új drámakötete, amelyet március 3-án mutattak
be Budapesten az Írószövetség dísztermében.

Helyszín: 	az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.) és a
Napközis tábor területe (2030 Érd, Favágó u.)
Idõpont:
2015. április 25. 9:00-17:00
Program:
8:30-9:00

gyülekezõ az iskolában 9:00 köszöntés, program ismertetése
a Futó Club vezetésével futás a napközis táborba
illetve Nordic Walking - gyalogolás föl a táborba
séta a napközis táborba
külön busszal a napközis táborba
	VÉRADÁS – az Országos Vérellátó engedélyével az Érdi Vöröskereszt szervezésében
	Az Érd és Környéke Horgászegyesület halászlét fõz, az Érdi Teleki Sámuel
Általános Iskola szülõi közössége paprikás krumplit.
alternatív programok:
Találkozó az ÉRD nõi kézilabda csapat játékosaival
Horvát nemzetiségi tánccsoport bemutatója
Érdi Torna Club bemutatója
	Focishow / FTC és az Érdi VSE öregfiúinak közös játéka, kötetlen beszélgetés a
focistákkal)
Volt tanulóink élménybeszámolója
Szóka Júlia operettprimadonna és tanítványainak bemutatója
Nordic Walking bemutató
Elsõsegély bemutató az Érdi Vöröskereszt szervezésében
	További programok: arcfestés, lovaglás, tûzoltók, rendõrök, mentõk munkája, bemutató, beszélgetés, zsákbamacska, lángos sütés, vattacukor készítés,
kézmûves foglalkozások,sportjátékok
11:00-13:00

13:00- 15.00

Ebéd – becsületkassza Árminért

15.00 – 16.00 Árverés:
– Dragi sárkány által fölajánlott, az Érdi kézilabdás lányok aláírásával ellátott
mez
– Fogócska Sportegyesület és Kovács Gábor fölajánlásaként több plüss játék
– Hóvári Zoltán mûvész fölajánlásaként egy kép
TOVÁBBI FELAJÁNLÁSOKAT a teleki.erd@gmail.com email címre várunk, részletes felvilágosítást Berényi Andrásné ad (berenyizsoka@gmail.com; 06-70/38-921-08)
A kupakok gyûjtése folyamatos, az iskolában leadhatók.
Pénzfelajánlásaikat a helyszínen, ill. az Erste Bank 11600006-00000000-03983124 számlaszámon, Budavári Noémi nevére tehetik meg.
A programban szereplõ klubok, egyesületeken, magánszemélyeken kívül
a Jótékonysági sportnapot támogatja:
KLIK Érdi Tankerületének igazgatója: Sárközi Márta
Érd Megyei Jogú Város polgármestere: T. Mészáros András
ÉRD Kézilabda Szakosztály elnöke: Tekauer Norbert
A program változtatásának a jogát fenntartjuk, mivel a felajánlások folyamatosan érkeznek.
Patkóné Séra Ilona
igazgató

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 szovjetunióbeli kényszermunkára. Több mint egyharmaduk
nem élte túl a megpróbáltatásokat.
Magyarország kormánya 2015. január 20-i 1009/2015. számú határozatában az idei évet a
Szovjetunióba hurcolt politikai 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” kényszermunkát, 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, nagyapáik 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 emlékezet 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 elkészülhessen 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 kaphatnak. Segítségüket előre is köszönjük!
Lehoczki Zsuzsanna
történész

Lendvai Timár Edit
a kiállítás kurátora

Kaiser László író, dramaturg elsõsorban a mû hitelességét emelte ki – az asztalnál dr. Béres József, a Béres Gyógy
szergyár Rt. elnöke, Pozsgay Imre és Fazekas István
Fazekas István első drámáját,
a Kis Károlyt, Hubay Miklós, a
magyar drámairodalom spiritus
rectora ajánlotta az olvasók és
a színházak figyelmébe. Nem
sokkal ezután egy televíziós beszélgetésben úgy nyilatkozott
Fazekasról, mint a magyar történelmi dráma egyik lehetséges megújítójáról. Az Elviráról
– Fazekas második darabjáról
– a szakma jeles képviselői
közül többen is kijelentették,
hogy annak főhőse Németh
László Bodnárnéja mellé állítható. A szerzőnek ez a darabja
többször színpadra is került: a
mû 2011-ben a Füredi Játékszín
Nemzetközi Drámaversenyén
ezüstérmes lett, 2012-ben pedig
a Felvidéken elnyerte a Jókai
Napok fődíját.
Fazekas István negyedik
drámájának könyvbemutatójára március 3-án került sor a

Magyar Írószövetség zsúfolásig megtelt dísztermében.
A megvádolt címû színdarab a
Béres József ellen indított koncepciós per feszültségében és
ütközőpontjainak felvillanásaiban elénk tárja a puha diktatúra
hiteles természetrajzát, a darab
végére pedig lerántja a leplet
egy hazug korszakról. A híres
rákkutatóról szóló mûvet elsőként Pozsgay Imre egykori államminiszter méltatta, aki azt
is elmondta, hogy véleménye
szerint a Napkút Kiadó gondozásában megjelent történelmi
drámának a színpadon van a helye. A Béres Csepp történetében
Pozsgay kiemelkedő szerepet
játszott, hiszen a rákkutatót elsőként támogató magyar költők (Ratkó József, Nagy László,
Illyés Gyula, Csoóri Sándor) őt
kérték fel a tudós érdekében
való közbenjárásra. Ifj. dr. Béres

József, a Béres Gyógyszergyár
Rt. elnöke a könyvbemutatón
felidézte édesapjának küzdelmeit és meghurcoltatásának
történetét. Kaiser László író,
dramaturg szerint a mû – amellett, hogy egy igaz ember igaz
küzdelméről szól – dramaturgiailag is hiteles. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a darabban
látványosan megjelenik: Béres
az embert és az egészséget szolgálva tudósként harcolt a Kádárkorszak ellen. Fazekas István
mûve keletkezéséről elmondta:
– Béres József sorsában nem
az a legmegrázóbb, hogy az igaz
és elnyomott ügyért szembe
száll a hamis vádlókat és hamis
tanúkat ellene uszító romlott
erőkkel. A valódi földindulást
az okozza, hogy felismeri: az
igazság a szeretet szinonimája.
Ennek a felismerésnek eredtem
én a nyomába.
Nagy Zoltán
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ÉTC
Kupa,
Módszerek betörések, lopások elkerülésére
Bûnmegelõzés, összefogással

nem csak élsportolóknak

Ingyenesen hívható telefonszámaink: 

Érdi és Diósdi Városi Polgárőrség: 

			

Százhalombatta Polgárőrség: 
Tárnok Polgárőrség: 
Pusztazámor Polgárőrség: 
Sóskút Polgárőrség: 
szolgálhatnak a bûnözőknek!
Biztonsági eszközök (rács, lakat, riasztó, szomszéd) igénybe vételével sokat tehetünk a
bûncselekmények megelőzéséért.
Ne feledjék: Érden a legtöbb
betörés a nappali órákban, 2-5
perc alatt történik!

107
112
06-23-374-459
06-30-621-2596
06-30-621-2579
06-23-358-723
06-30-621-2897
06-70-413-7209
06-70-555-4955

• kérjük meg barátunkat,
megbízható szomszédunkat
lakóingatlanunk ellenőrzésére
• hosszabb távollét esetén
gondoskodjunk a postaláda
ürítéséről
• kérjük meg szomszédunkat,
hogy figyeljen a gyanús
körülményekre!

Ha elmegyünk otthonról:
• zárjuk be az ajtókat, ablakokat, kapukat
• hagyjunk égve egy kislámpát

Apró praktikákkal megelőzhetőek a betörések, lopások!
A Szomszédok Egymásért
Mozgalom (SZEM) a polgárőrséggel közösen, a lakótelepi és
a családi házas övezetben az
ingatlanok védelme érdekében
szervezett állampolgári összefogás. A program lényegi eleme
a saját és szomszédjaink portájának szemmel tartása. Érd alvóváros, ezért kiemelt szerepet
játszhatnak a vagyonvédelemben a gyakran otthon tartózkodó
nyugdíjasok, kismamák, egyéb
okból otthon maradók, akik
észlelik a napközbeni gyanús
személyeket, gépjármûveket,
eseményeket.
Ha ismeretlen autót, személyeket lát többször elhaladni
az utcában, ne féljen felvenni
a kapcsolatot munkatársainkkal, vagy hívja azonnal ingyenesen hívható telefonszámainkat!
Érdi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

Fórum
Megemlékezés,
demonstráció Budapesten a Hősök terén.
2015. március 10. A Székely
Szabadság Napja. A cél – ahogy
évtizedek óta és korábban is
– az autonómia, a nemzeti önrendelkezés kivívása. Az eseményen jó néhányan ott voltunk
mi, érdiek is. Megemlékeztünk
azokról a hősökről, mártírokról,
akik életüket adták az önkényuralom elleni harcban. 161 éve,
1854. március 10-én végezték
ki Marosvásárhelyen a székely
vértanúkat.
Mindenki számára ismert,
hogy 1920-ban az Apponyi
Albert gróf vezette magyar békeküldöttséget a győztesek a
már előre elkészített békefeltételek átvételére hívták meg
Párizsba. Az 1990 után lehetséges normális történetírás alap-

ján, különösen Salamon Konrád
munkássága nyomán azóta
köztudott az évtizedekig elhazudott tény: Magyarországot a
19‑es kommunista diktatúra, a
Tanácsköztársaság anti‑európai rendszere miatt nem hívták
meg a győztes hatalmak. Az is
kiderült, pontosabban azóta sajtónyilvánosságot kapott, hogy
még a szuper-álmodozó Károlyi
Mihály is – aki saját naplója szerint mégsem mondott le márciusban, mint azt a kommunisták
országszerte hirdették – arról
győzködte 1919 áprilisában Kun
Bélát, hogy térjen vissza a többpárti demokráciához, de hiába… Jött Szamuely Tibor és a
Lenin-fiúk terrorja és a nemzetközi karantén.
Tárgyalásról tehát szó sem
volt. Hiába volt a tiltakozás a

Százhatvan tornász mutatta
be tudását, ügyességét múlt
szombaton a Batthyány Torna
csarnokban, az Érdi Torna
Club által rendezett barátságos
akrobatikustorna-versenyen.
Érkeztek sportolók Vácról,
Nagykanizsáról, Gödöllőről és
Budapestről is; az ÉTC olyan
egyesületeket hívott meg, amelyek nem rendelkeznek megfelelő feltételekkel, azaz tornatalajjal a versenyekre való felkészüléshez – tudtuk meg Tóth
Judittól, az ÉTC elnökétől.
– Ezen a barátságos versenyen bemutatkozhattak azok a
B-kategóriás sportolók is, akik
még nem igazolt versenyzők.
Kipróbálhatták magukat a talajon, megtapasztalhatták, milyen részt venni egy ilyen megmérettetésen. Olyan kategóriákat is meghirdettünk, amelyek
egyébként nem szerepelnek a
versenyeken, például egyszerre
hat-nyolc gyerek is felléphetett,
és rendeztünk családi gúlaépítést is, a szülők bevonásával.
Az ÉTC Kupa sokkal oldottabb
hangulatú volt, mint egy kiélezett kvalifikációs verseny, hiszen az volt a lényege, hogy
minél több gyerek minél több
módon megmutathassa a tudását, hiszen az ilyen alkalmak
ösztönzően hatnak azokra, akik
még csak a szárnyukat bontogatják – mondta Tóth Judit,
hangsúlyozva: természetesen
máshogy díjazzák az A- és Bkategóriás versenyzőket; elismerés nélkül egyetlen gyerek
sem megy haza.

– Egyesületünk nem csak élsportolókat szeretne nevelni
– őket is, persze, de az élversenyzés csupán a jéghegy csúcsa. Azt szeretnénk, ha a torna
kiegészítené a tanulást, formálná a gyermekek személyiségét.
Korábban diákolimpiákat szerveztünk a gyerekeknek, hogy
megmutathassák tudásukat, ám
ebben a sportágban ez a lehetőség megszûnt; ezt szerettem
volna pótolni ezzel a barátságos
versennyel. Szeretnék ezúton is
köszönetet mondani azoknak,
akik segítettek az előkészületekben, hiszen tudni kell, hogy
a tornatalaj szállítása, lerakása
sem egyszerû dolog. Az, hogy
az ÉTC Kupa sikeresen megvalósulhatott, sportpolitika,
szakemberi hozzáállás, és sok
önkéntes munka eredménye
– hangsúlyozta az elnök, aki
kiemelte azt is: az ÉTC sportolói remekeltek a manó, újonc,
gyermek, serdülő és felnőtt korosztályokban egyaránt. Á. K.

Bemelegítenek a tornászok

Fotók: Velicsek László

A Székely Szabadság Napja

A legfiatalabbak is megmutathatták tudásukat az ÉTC Kupán

A szerző felvételei

nagyon gyakran indokolatlanul
is elővesszük a készüléket, hogy
ellenőrizzük, volt‑e nem fogadott
hívás vagy kaptunk‑e üzenetet.
Ne vegyük elő készülékünket
zsúfolt helyen, idegenek között,
mert bármikor kiránthatják azt a
kezünkből! Igyekezzünk kerülni
a drága, értékes készülékeket,
hacsak nincs rá feltétlenül szükség! Sose tudhatjuk, kinek tetszik meg telefonunk, ezért csak
akkor vegyük elő tömegközlekedési eszközön, nyilvános helyen,
ha feltétlenül muszáj!
A mobiltelefonok, közösségi
portálok elterjedésével akaratunkon kívül is rengeteg információt szolgáltatunk a szakosodott
bûnözőknek. A lakásunkról, értékeinkről, utazásainkról nyilvánosan közölt fényképek pontos információt szolgáltathatnak
arról, hogy hol lakunk, mit hol
tartunk, mikor nem leszünk otthon, így egyenesen térképként

Fotó: Ádám Katalin

Felfokozott életvitelt folytatunk.
Gyorsétkezde, speed-fitness, online vásárlás. Gyakran nehezen
megkeresett vagyonunk védelmét is csak sebtiben látjuk el.
Igyekszünk mindent a magunk
javára optimalizálni, ám elfeledkezünk arról, hogy ezzel az elkövetőknek is táptalajt nyújtunk
a bûncselekmények elkövetéséhez. A pótkulcs leggyakoribb
„elrejtési” helyei között szerepel
a bejárati ajtóhoz közeli kaspó,
virágedény mögött-alatt, a lábtörlő alatt, ajtókeret felett vagy
az egyik cipőben. Amennyiben
Ön is ezen helyek valamelyikében tartja a bejárati ajtó kulcsát,
javasoljuk, hogy biztonságosabb
helyet keressen neki!
Gyermekeinket, idősebb, magatehetetlen hozzátartozóinkat
onnantól kezdve nyomon szeretnénk követni, hogy kiléptek
az ajtónkon, ezért kapnak mobiltelefont. Ne feledjük el, hogy

színmagyar városok elcsatolása
ellen is, valamint hiába ajánlották fel, hogy a történeti magyar
állam nemzetiségei tartozzanak
Magyarországhoz az autonómiajogok biztosításával. Erdély
esetében javasolták, hogy vagy
Magyarország határain belül
legyen autonóm tartomány,
vagy független ország a magyar állam és Románia között.
Minden javaslatot elutasítottak.
A rendezés igazságtalanságait a
későbbiekben elismerték. 1920.
június 4-én I. Cantacuzino és
N. Titulescu román részről, tőlünk pedig Bénárd Ágoston és
Drache-Lázár Alfréd aláírták a
békeokmányt. Ezzel több mint
103 ezer km2, az ország területének 31,7%-a, a lakosság
25,2%-a (több mint másfél mil-

lió magyar és félmillió német)
Romániához került át. Erdély,
Székelyföld sorsa megpecsételődött. Minden területen megindult, megerősödött a diszkrimináció – gazdaság, kultúra,
oktatás, egyházak. A székelyek
elrománosítására
kifejezett
kampányt kezdtek azzal az
indoklással, hogy a székelyek
valójában elmagyarosodott románok, s mindössze visszarománosításuk történik, kiemelt
eszközként használva az iskolákat.
A Hősök terén tartott megemlékezésen mûanyag poharakba
helyezett mécsesekből kiraktuk
Székelyföld térképét a jelképekkel, majd a későbbiekben meggyújtottuk a mécseseket.

K. Patakfalvy Katalin

A gyakorlott versenyzõk lélegzetelállító gyakorlatokat is bemutattak

ÉTC-eredmények:
Manó 4-5 korosztályban: Pataki Abigél 1. hely
Manó 6-7 korosztályban: Horváth Boglárka 1., Gerzanics Csenge 2.,
Kiss Bernadett 3. hely
Kezdõ csapat: Gerzanics Csenge, Biksi Lili, Horváth Boglárka,
Erdélyi Csenge, Kiss Bernadett, Katona Lilla, Pataki Abigél, Németh
Hanna 2. hely
Újonc korosztály, lány páros: Stattner Noémi - Koszta Melinda 2.,
Vajna Lilla-Kis Vanda és Lovász Eszter-Holly Nikolett párosok holtversenyben 4. hely
Gyermek korosztály, lány páros: Kovács Barbara - Molnár Bianka
5. hely
Gyermek korosztály, fiú páros: Balogh Máté - Kánnai Márton 1.
hely
Serdülõ I. korosztály, nõi páros: Balogh Dorka - Vona Dorina 1.
hely
Felnõtt + korosztály, nõi hármas: Ferenczi Fanni - Varró Emese
- Jung Beáta 1. hely
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Batthyány-napok, sport-, mûvészeti, nyelvi és kulturális versenyekkel

Kard ki kard, teniszütõvel

A szerző felvételei

A Batthyány nevet 1994. március 15-én vette fel a Fácán közi általános iskola.
Az évfordulót minden esztendõben több napos programsorozattal ünneplik meg a
tanárok és a diákok. Idén egyebek közt rajz-, sport-, nyelvi, valamint szavaló és
komplex versenyt rendeztek az intézményben, nem csak az iskola diákjainak: a
megmérettetésekre a tankerület többi intézményébe járó tanulóit is várták.

Az alsósokat játékos feladatok várták az angol versenyen
Huszonöt esztendeje, 1994.
március 15-én vette fel a érdi 4. számú általános iskola a
Batthyány család nevét (keresztnév nélkül!), s ezt az évfordulót
az intézmény két évtizede minden esztendőben több napos
rendezvénysorozattal ünnepli
meg. Március 10-én látogattunk

el az iskolába, ahol épp javában
zajlott a nyelvi és a komplex
verseny.
– Idén március 9-től 15-ig tartanak a Batthyány-napok; tanulmányi, kulturális és sportrendezvényeket tartunk ezen
a héten, és igyekszünk minél
több gyereket megmozgatni.

– mondta lapunknak Rozgonyi
János iskolaigazgató. Mint megtudtuk, a Batthyány-napok fotó- és rajzkiállítással kezdődött
múlt hétfőn: a hagyományos
rendezvény témája minden évben más; a nagyobbak rajzai,
festményei a nemzeti parkokkal, a kicsikéi március 15-ével,

illetve a forradalommal voltak
kapcsolatosak. A Nyitott szemmel a nagyvilágban címû fotópályázatra nemcsak a diákoktól,
hanem a tanároktól is rengeteg
fénykép érkezett. Kedden akadályversenyt rendezett az iskola
az alsós és felsős tanulók részére, illetve az egyik szülő kezdeményezésére sakkversenyt
tartottak, amire csaknem negyven batthyánys diák jelentkezett. Szerdán Petőfi versmondó
versenyen szavalhattak az alsó
tagozatosok, csütörtökön pedig
német nyelvi verseny várta a
tankerület negyedik osztályosait.
– A programsorozatnak része
a március 13-án tartott ünnepség is, a Batthyány-napok azonban nem a megemlékezéssel,
hanem a március 15-i, Kard ki
kard! elnevezésû tollaslabdaversennyel záródik – ez jó felkészülés lehet a pár nappal későbbi győri országos diákolimpiai
tollaslabda-döntőre – zárta szavait Rozgonyi János.
Ott-jártunkkor épp elkezdődött a negyedikesek angol
nyelvi versenye. Mint Kőrösi
Tamásnétól, a verseny szervezőjétől megtudtuk, több iskola
diákjai mérkőztek meg egymással (voltak köztük százhalombattai és sóskúti diákok is).
– A gyerekek életkorából,
nyelvi ismereteiből adódóan
játékos feladatokat állítottunk
össze. A hagyományokhoz híven most is valamilyen aktualitáshoz kapcsolódik a verseny,
nevezetesen az idén 40. születésnapját ünneplő csokoládésajándékos meglepetéstojáshoz
– mondta a pedagógus.

A komplex versenyt évek óta megrendezik a felsõbb évfolyamos tanulóknak
A komplex versenyt 7-8. osztályos diákoknak rendezte a
Batthyány iskola: idén hat – a
tankerület több iskolájából érkező – csapat gyûlt össze március 12-én, hogy válaszoljanak
a reformkorral, illetve a 18481849‑es szabadságharccal kapcsolatos kérdésekre.
– Igyekeztünk játékos feladatokat összeállítani – mint például a keresztrejtvény, illetve a
képkirakós –, de mivel ez a verseny már a felső tagozatosoknak szól, komolyabb a megmérettetés. Szerepelnek kérdések
a szabadságharc főbb alakjaival
kapcsolatban, fel kell ismerniük
a korabeli költők verseit, és vannak a kor zenéjével (Kossuthnótákkal, Erkel-mûvekkel) kap-

csolatos feladatok is – mondta
a komplex verseny szervezője, Ivánkovitsné Nagy Mónika,
hangsúlyozva: az a céljuk, hogy
a gyerekek a versenyről úgy
menjenek haza, hogy plusz ismeretekkel gazdagodtak.
Látszott, hogy a hetedikes,
nyolcadikos gyerekek nemcsak
a tananyagban mélyedtek el, hanem – ahogy elmondták – tanáraik és az internet segítségével
sokat hozzáolvastak a szabadságharc, reformkor témájához
is. Arra a kérdésre, hogy e kor
melyik híres személyiségét kedvelték meg a legjobban a felkészülés során, sokan mondták
Kossuth, Széchenyi és Petőfi
nevét, de volt, aki Görgeyt választotta.
Ádám Katalin
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Érdi VSE – Százhalombattai LK 1-0 (0-0)

A hûvös, kellemetlen időjárás
ellenére szép számú érdeklődő
látogatott ki a két csapat találkozójára. A mérkőzés a rangadó
jelzőt nem a két csapat bajnoki
táblázaton elfoglalt helyezésével vívta ki – hiszen az Érd 11
pont előnnyel vezeti a bajnokságot, míg a vendégek a középmezőnyben foglalnak helyet
–, hanem azzal, hogy az elmúlt
években rendre szikrázó presztízscsatát vívott egymással a két
együttes. Nagyobb nyomás a
hazai csapaton volt, mivel az első két fordulóban nem az elvárt
eredmény született és egy újabb
botlás a jelentős előny gyors
csökkenéséhez vezetett volna.
A hazai csapat lépett fel támadólag, de hamar kiderült, hogy
a vendégek jól megszervezték
védekezésüket, így nem alakulhatott ki veszélyes helyzet a battai kapu előtt. A mérkőzés ezen
szakaszát a túlzott óvatosság
és a sok apró szabálytalanság
jellemezte. Az első gólszerzési
lehetőség váratlanul a vendégek
előtt adódott. Csiszár Z. vesztette el a labdát, amelyet egy
vendég játékos a kapu elé ívelt,
de szerencsére Vágó B. a kapu
fölé vágta. Ez a helyzet volt az
első és egyben utolsó gólszerzési lehetősége a vendégeknek
a mérkőzésen. Hazai oldalon
Papp G. lövését, majd Kovács
B. fejesét védte bravúrral a
vendégkapus. A hazaiak egyre
nagyobb fölénybe kerültek, de
támadásaikat lassan, körülményesen vezették, így lehetőséget adtak a vendég védőknek a
közbeavatkozásra.
A második félidőben nagyobb
sebességre kapcsolt a hazai csa-

A szerző felvétele

Rangadót nyert az Érdi VSE

A zöldmezes hazai csapat az utolsó percekben nyerte meg a találkozót
pat. Egyre másra vezette támadásait és alakította ki a gólhelyzeteit. A helyzetkihasználással
azonban továbbra is gondok
mutatkoztak. Előbb Feilt M.,
majd Csizmadia Z. pontatlan
fejesével úszta meg kapott
gól nélkül a vendég együttes.
A mérkőzés vége közeledtével
egyre fokozódott a hazaiak fölénye és a vendégek a szerencsével sem álltak hadilábon,
miután Palásthy N. emelését a
gólvonalról mentette egy vendégvédő. Már csak percek voltak hátra, amikor a hazai csapat
megszerezte a mérkőzés egyetlen és egyben győztes találatát.
A 86. percben a vendég védelem
hibáját kihasználva, Gyurácz B.  
nehéz szögből lőtt a kapuba.
1-0. A hazai – végül is győztes
– találat után elszabadultak az
indulatok. Elsősorban a ven-

VII.

dégek nem tudták indulataikat
megfékezni. A játékvezető öt
perc alatt öt sárga lapot osztott
ki szabálytalanságok miatt, a
sorozatos vendégreklamálásokat már nem is büntette.
A mérkőzés színvonala elmaradt a várakozásoktól. Ehhez
elsősorban a battaiak defenzív
játékfelfogása vezetett, hisz
minden erejüket egy null-nullás
eredmény kiharcolására fordítottak, feladva a gólszerzés lehetőségét.
Érdi VSE – Százhalombattai
LK 1-0 (0-0)
Érd, 250 néző
Vezette: Nemes A.
Érd: Kertész F. – Ország P.,
Ebedli Z., Csiszár Z., Cservenka
G. – Papp G. (Feil M.), Kónya
B., Kovács B., Csizmadia Z.
– Gyurácz B. (Takács M.),

2015. május 8. 17-19 h

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

Palásthy N. (Héray L.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerző: Gyurácz B. 86’
Sárga lap: Csiszár Z., Ebedli Z.,
Kónya B., Palásthy N.
A találkozó után a hazaiak
edzője még sokáig a mérkőzés
hatása alatt volt.
Limperger Zs. (Érd):
– Küzdelmes mérkőzésen
megérdemelten tartottuk itthon
a három pontot.
A 19. fordulóban, március
21-én szombaton három órai
kezdettel az üldözőbolyhoz tartozó Dabas Gyón FC csapata
ellen játszik az Érd. A találkozót
Örkényben rendezik, majd március 28-án szombaton ugyancsak három órai kezdettel a
Tápiószecső csapata lesz az ellenfél az Ercsi úti sportpályán.

Harmat Jenő

Felhívás 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 tûzrakó 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 eredetû, illetve ipari eredetû hulladékot
(pl. PVC, veszélyes hulladék).
• A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni
csak úgy lehet, hogy az a környezetére tûz- 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 tûz terjedése megakadályozható,
illetőleg a tûz eloltható.
• A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti hulladék a
tûzvédelmi előírások betartásával elégethető.
• Az avar és kerti hulladék égetése a város egész területén
minden év február 15. és április 30., valamint október
15. és november 30. között engedélyezett.
• Tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt megelőző
napon délután 16 óra után, illetve, ha az illetékes miniszter fenti időszakban tûzgyújtási tilalmat rendel el.
• Tilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi rendelők, hitéleti középületek, az iskolák és óvodák, szociális
intézmények 100 m‑es körzetében munkanapokon 18,00
óra előtt, valamint hitéleti középületek esetében a szertartások ideje alatt is.
• Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területein tilos az
avar és kerti hulladék égetése. Az avar és kerti hulladék
égetésére csak vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb
fertőzéskor kerülhet sor.
A fenti jogszabályok megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) önkormányzati
rendelet alapján 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy
esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
Kérjük a lakosságot, hogy az avarégetéssel kapcsolatos előírásokat – mindannyiunk egészségének megóvása érdekében
– önként teljesítsék.


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
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Megújult az érdi kézilabdacsapat társadalmi elnöksége

A kiváló eredmények további sikerekre ösztönöznek

A szerző felvételei

Igaz, hogy az ÉRD NB I nõi kézilabdacsapata eddig is töretlenül haladt elõre, és
évrõl évre egyre jobb eredményeket mutatott fel, ám a kiváló sportolók, a jó szakvezetés mellett a sportklub stabil mûködéséhez társadalmi segítségre, támogatásra
is szükség van – hangsúlyozta T. Mészáros András polgármester a klub társadalmi
elnökségét megújító ülésén, amit a városi kézilabdacsapatnak újabb gyõzelmet
hozó, március 11-ei mérkõzést megelõzõen tartottak meg az ÉRD Arénában.

A társadalmi elnökség tagjai: Süllõs Gyula, T. Mészáros András elnök, Tekauer Norbert és Mihály István megyei
fõkapitány
A múlt héten megújult az ÉRD
NB I női kézilabdacsapatot
mûködtető Érdi Sport Kft. társadalmi elnöksége. Az alakuló ülést
Tekauer Norbert, a klub elnöke
nyitotta meg, aki mindenekelőtt
köszöntötte a résztvevőket, köztük T. Mészáros András polgármestert, a megújult társadalmi
elnökség elnökét, valamint az
elnökség új tagjait: Mihály István
rendőr dandártábornokot, rendőrségi főtanácsost, a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság főkapitányát és Süllős Gyulát, a P 91
Klasszik Vendéglátó Kft. kereskedelmi igazgatóját. Az elnökségben tagságot vállalt még Aradszki

András, energetikai államtitkár,
országgyûlési képviselő is, de
ő örömteli családi okok (unoka
születése) miatt távol maradt az
alakuló ülésről.
Tekauer Norbert röviden ismertette azt a szakmai munkát,
ami már csaknem egy évtizede
zajlik a városban. Kiemelte: a városvezetés a sportszakosztállyal
karöltve 2006-ban döntötte el,
hogy a kézilabda sportágat a lehető legmagasabb szintre emelik,
és a kilenc éve tartó megfeszített,
kitartó munka gyümölcsei napjainkra már szemmel láthatóan beértek, hiszen az idei szezonban
a női kézilabdacsapat a Magyar

Kupában a legjobb négy között
van, illetve az EHF-Kupában a negyeddöntőben játszanak a kézilabdázóink. Ez jelentős sikernek
számít mind a klub, mind pedig
a város életében, ugyanis bár ez
a sportág már 1977 óta jelen volt
a városban, de korábban csupán
az úttörőolimpiáig jutottak el a
játékosok, és legfeljebb megyei
szintû sikereket értek el. A klub
elnöke hozzátette: a társadalmi
elnökség megújítása elsősorban
az elért eredmények megtartását
és megerősítését, valamint újabb
sikerek elérését hívatott szolgálni.
T. Mészáros András is köszön-

tötte az elnökség új tagjait, majd
hangsúlyozta: az ÉRD NB I női
kézilabdacsap eddig is töretlenül
haladt előre, és évről évre egyre jobb eredményeket mutatott
fel, ám a kiváló sportolók, a jó
szakvezetés mellett a sportklub
stabil mûködéséhez társadalmi
segítségre, támogatásra is szükség van. Ennek érdekében az Érdi
Sport Kft. a társadalmi elnökségbe meghívta Pintér Sándor belügyminisztert, aki Mihály István
megyei rendőrfőkapitányt jelölte
ki erre a feladatra, annál is inkább, mert a megyei rendőrségi
vezetőt több évtizedes munkássága köti Érdhez, hiszen csaknem húsz éven át irányította
az Érdi Rendőrkapitányságot,
ráadásul ma is a város lakosa.
Az elnökségbe meghívást kapott
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter is, aki erre a társadalmi feladatra Aradszki Andrást,
energetikai ügyekért felelős államtitkárt, az I. számú választókerület országgyûlési képviselőjét tartotta legmegfelelőbbnek.
Süllős Gyula, a P 91 Klasszik Kft.
kereskedelmi igazgatója pedig a
vállalkozói szférát képviseli az
elnökségben.
A társadalmi elnökség alakuló ülésén T. Mészáros András
kifejtette: a női kézilabdacsapat
az elért sikerekkel mind az országos, mind pedig a nemzetközi
színtéren öregbíti a város hírnevét, sőt, az U 19‑es férfi világbajnokság sikeres megszervezésével
Érd immár a világ térképére is
felírta magát. Szeretnék, ha az
eddig elért sikereket még ennél
is jobb eredmények követnék,
hiszen nem titkolt célja a csapatnak, hogy idén dobogós helyet
érjenek el a bajnokságon – fûzte
hozzá a polgármester.

A társadalmi elnökség alakuló ülése emléklapok átadásával ért véget, amelyekkel az új tagokat köszöntötte a polgármester
Az alakuló ülés folytatásában
az új elnökségi tagok is felszólaltak. Mihály István megyei főkapitány kiemelte: Pintér Sándor
belügyminiszter örömmel fogadta az érdiek felkérését, mert
fontosnak tartja a minisztérium
munkájának társadalmi beágyazódását, ezért is vállalnak részt
olyan feladatokban is, amelyek
nem kifejezetten rendvédelmi
célt szolgálnak, de erősítik és
előbbre viszik az egész társadalmat. A sportnak pedig igen nagy
szerepe van ebben, hiszen nemcsak szórakozást jelent sokak
számára, hanem nevelő hatással
is bír, és a testi-lelki egyensúly
megóvásában is fontos szerepet
tölt be, ezért a miniszter a sport
támogatását is kiemelt feladatnak
tekinti. Ahogyan a kulturált szurkolás révén egymásra találnak az
emberek, úgy a pozitív gondolatok mentén is egymás szolgálatára lehetnek az önkormányzatok és a rendvédelmi szervek.
Meggyőződése – fûzte hozzá a
dandártábornok –, hogy Pintér
Sándor személyesen is elláto-

gat majd néhány izgalmas érdi
meccsre, de egyelőre őt, Mihály
István főkapitányt bízta meg a
társadalmi elnökség tagságával,
amit szívesen elvállalt, hiszen ma
is ezer szállal kötődik a városhoz.
Hasonlóképpen vélekedett Süllős
Gyula is, aki elmondta, büszke
arra, hogy egy ilyen remek csapat
vezetőségének lehet a tagja, ezért
minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a női kézilabdacsapat ne csak megtartsa az
eddig eredményeit, hanem újabb
sikerekkel is megkoronázza azokat. Az Érdi Sport Kft. társadalmi elnökségének alakuló ülése
emléklapok átadásával zárult. T.
Mészáros András a jelenlévő társadalmi stáb tagjainak átadta az
elnöki tagság emléklapját, majd
zártkörû megbeszélésüket követően, együtt szurkoltak a bajnokság 22. (utolsó) fordulójának
mérkőzésén, amelyen – mint arról lapunk 16. oldalán beszámolunk – az ÉRD NB I. csapata ismét
bizonyított: a 11. helyen álló MTK
Budapestet 29-26-ra győzte le.

Bálint Edit
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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!
116

CSALÁDI FOGKŐELTÁVOLÍTÁS POLÍROZÁSSAL

125

EGÉSZSÉG-GENERÁL CSOMAG

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

Természetes egészségmegőrző és terápiás csomag talpreflexológiával,
táplálkozási tanácsadással
és health-coaching üléssel.

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

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

117

Listaár:
20.000 Ft

Akciós ár:

10.000 Ft

CERAGEM V3 GERINCTERÁPIA

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

055

Akciós ár:

14.000 Ft

ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS/FOGYASZTÁS

Akciós ár:

3.000 Ft

GYÓGYMASSZÁZS BÉRLET 10 ALKALOMRA

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

056

Listaár:
25.000 Ft

10 alkalomra szóló gerinctorna bérlet, egyéni
foglalkozás. A gerinctorna bérlet ajándéknak is
remek ötlet.

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

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

Listaár:
40.000 Ft

Akciós ár:

20.000 Ft

Listaár:
30.000 Ft

119

Listaár:
21.000 Ft

Akciós ár:

10.500 Ft

FOGYASZTÓ/SALAKTALANÍTÓ KÚRA

Akciós ár:

12.500 Ft

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

Listaár:
10.000 Ft

078

Akciós ár:

5.000 Ft
ÜVEGASZTAL

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

Akciós ár:

15.000 Ft

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

DR WU-FÉLE FEJMASSZÁZS 5 ALKALOM

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

032

Listaár:
20.000 Ft

Akciós ár:

10.000 Ft

MESÉS SZILVÁSVÁRADI LUXUS ÜDÜLÉS

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

Részletekért érdeklődjön
a tema.hu/webshop oldalon

GERINCTORNA BÉRLET 10 ALKALOMRA

Nagy tapasztalattal rendelkező,
gyógymasszőreink
várják a gyógyulni
vágyókat.

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

127

Tapasztalja meg a teljes
ellazulás érzését a fej
meridiánpontokon
történő masszírozásával
a Szentmihályi Egészségmegőrző Központban!

10.000 Ft értékű
10 alkalmas, fogyasztó/
salaktalanító kúra
a világ leghatékonyabb
méregtelenítő övével

Részletekért érdeklődjön
a tema.hu/webshop oldalon

Listaár:
6.000 Ft

LÉLEKMASSZÁZS 3 ALKALOM

Stresszoldásra,
nyugtalanságra, félelmek
oldására ajánljuk.
Szeretettel várjuk speciális
kényeztetésre a Szentmihályi Egészségmegőrző
Központban!

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

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

118

Listaár:
28.000 Ft

126

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

033

Listaár:
95.900 Ft

Akciós ár:

47.950 Ft

COUNTRY ÜDÜLÉS SZILVÁSVÁRADON

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

Akciós ár:

24.000 Ft

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

Listaár:
49.900 Ft

Akciós ár:

24.950 Ft
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ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

AD

 Hagyaték kp-ért azonnal. Bútor, festmény, órák, régiségek hibásat is. Tel.: 06706001727

ÁLLÁS

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

PARKETTÁZÁS
 Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909
 Autószerelõt keresünk érdi mûhelyünkbe,
versenyképes fizetéssel és szakmai továbbképzési lehetõséggel. T:06 70 336 0476

ÉLELMISZER

 Személy- és vagyonõr tanfolyam indul
Érden Március 21-én. 06-30-948-26-46
www.vokk.hu NMH: E-000160/2014/A001
 Érdi állványüzembe alumínium hegesztõt
felveszek. Érdeklõdni: 8-16 óra között. T:06
20 319 2996

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

GUMISZERVIZ

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

KIADÓ
 Érd, Retyezáti utcában, külön bejáratú 1
szobás lakás kiadó. T:06 20 268 1019
 Kisméretû bútorozott faház 1-2 fõ részére
olcsón kiadó. T:06 30 324 4981

 Autószerelõt, gumiszerelõt keresünk érdi
mûhelybe. T:0620/99-66-393
 Szobafestõ-mázoló szakmunkást foglalkoztatnék. T:06 20 912 2208

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

 Kiadó Érden 100 m² önálló, bútorozott
családi ház. T:06 30 964 9246

GYÜMÖLCSLÉ

KONTÉNER

ÁLLÁST KERES

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

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

TELEK

RUHAJAVÍTÁS

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

 Varrás: minõségi ruhajavítás, cipzár-,
kabát-, béléscserét, nadrágfelhajtást vállalok.
T: 06-30/460-3481

 BERUHÁZÓK FIGYELEM! Érd M7 fenyvesnél LKE1 25 % beépíthetõ 4 egymás melletti
telek eladó. T:30-985-6050

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS

 Szobafestés, mázolás, tapétázás, kisebb
munkát is vállalok, reális áron. T:06 20
967 2221

SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
 Saját részemre vásárolnék régi papír - fém
koronát, pengõt, forintot, kitüntetést. T:0620/997-1153

 Felnõtt szakápolónõ idõs hölgy gondozását vállalja. T:06 30 632 4313

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

 Takarítást, vasalást vállalok Érden referenciával. T:06 30 287 4984

KÖLTÖZTETÉS

ÁLLAT
 Letojt tyúkok rendelhetõk. Szállítás: március 21. 800 Ft/db vására! Érdeklõdni:06
23 374 080

ANTIK-RÉGISÉG

KÉMÉNYBÉLELÉS

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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

KERT
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

AUTÓ
OKTATÁS
BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

 Nyelvtanárok, vállalkozók figyelem!
Eladom AVS-gépemet, ami 14 nyelv oktatására alkalmas, egyszerre 6 embernek. T:0630-619-9490
 Német, angol oktatást vállalok kezdõtõl
- középfokú nyelvvizsgáig, az Ön otthonában
is. T:06 30 592 9164
 Angol nyelv oktatását, korrepetálását vállalom, általános- és középiskolások számára.
T:06 30 999 3112
 Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára felkészítés tapasztalt, diplomás nyelvtanárnál.
T:06 70 235 3386

ÜZLET
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Sikerek: a bajnokságban váci segítséggel, az EHF Kupában saját erõbõl

Egy tökéletes hét története
Elérkezett a bajnokság alapszakaszának utolsó fordulója
– több kérdőjellel. A felsőházba
pályázó együttesek közül éppen az ÉRD kezdett a legroszszabb helyzetből, sorsa ugyanis
már nem a saját kezében volt.
Persze a sûrû menetrend közepette is koncentrálni kellett az
MTK elleni találkozóra, hiszen
a minimum a két pont megszerzése volt. A nagyobb feladat a
Vácra várt, amely egy esetleges
Siófok elleni bravúrral az érdiek
számára kaparhatta volna ki a
gesztenyét. Szabó Edina együttese felemelő győzelmet aratott
az Esbjerg elleni nemzetközi
kupamérkőzésen, ám ezúttal
egy kisebb hőfokú párharcra készülhetett. Az MTK számára sok
ismeretlent már nem tartogatott
az utolsó kör. Korábban eldőlt,
hogy – bár dicséretesen harcolt
– a fővárosi együttes az alsóházi
rájátszásban vitézkedhet tovább
és próbálhatja meg a pályán kiharcolni a bennmaradást.
Bár a mérkőzés első találatát
nem az ÉRD szerezte, a hazaiak mégis simán irányították
a játékot. Egy elhibázott büntető ellenére, Kisfaludy Anett
góljával már 5-1-re lépett el a
csapat, az első percek komoly
erőfölényt mutattak, mire az
MTK is képes volt válaszolni.
Barna Éva góljával zárkóztak a
vendégek, ám a lendületük nem
bizonyult tartósnak. Klivinyi
Kinga ismét ellenállhatatlanul
játszott, az ÉRD pedig negyedóra alatt eljutott a tíz szerzett
gólig. A hazaiak viszont túlzottan korán nyugodtak meg és
éppen az egykor még Érden is
szereplő Wolf Alexandra, valamint Kovács Gréta hamar viszszacsempészte az izgalmakat.
Minimálisra fogyott előnye birtokában, 10-9-nél ismét eszmélnie kellett az érdieknek, amit
meg is tettek, de csak rövid
időre. Schatzl Nadine sorozatban három gólt is szerzett, de a
vendégek vérszemet kaptak és
többen igencsak jó napot fogtak ki. Az első félidő hajrájára
fordulva éppen Fekete Bozsana
és Csuka Alexandra húzta az
MTK szekerét. Az ÉRD nem
volt képes elhúzni, igaz már idő
sem maradt minderre az első
játékrészben, amelynek utolsó
eseményét Schatzl Nadine jegyezte egy gól formájában.
Sokkal harapósabbnak tûnő
érdi alakulat jött ki a második félidőre, így még az emberhátrány sem kottyant meg,
Klivinyi Kinga és Kovács Anna
tette megnyugtatóvá az eredményt. Az ötgólos különbséget viszont nem sikerült még
nagyobbá tenni, a fővárosiak
időkérése pedig elég volt arra,

hogy rendezzék soraikat. Az
első félidőben látott tendencia
folytatódott, az ÉRD energiatakarékosan játszott, mindvégig
csak arra figyelt, hogy őrizze
előnyét, ugyanakkor a dániai
túrára is spóroljon. Az MTK
persze ezt igyekezett kihasználni, serényen tették a dolgukat
a fővárosiak, így pedig potyogtak a gólok mindkét oldalon.
Elsősorban Klivinyi Kinga és
Kovács Gréta játéka volt kiemelkedő, valódi gólpárbajt vívtak a
hölgyek az utolsó negyedórára
fordulva, amit egálra hoztak ki.
Az eredmény is közel volt a
döntetlenhez, ugyanis a fővárosiak rendre válaszolni tudtak
a hazaiak találataira, amivel
igazán nyílttá tudták tenni a
pontok sorsát. Rendkívül fontos
pillanatban, emberhátrányban
Takács Kitti talált be, amivel
az ÉRD stabilizálni tudta a háromgólos különbséget, így nem
vált még izzasztóbbá a helyzet.
Érdekesség, hogy a találkozó
első sikeres büntetője mindöszsze az 54. percben jött össze
Schatzl Nadine jóvoltából, de
Barna Éva erre is tartogatott választ. Nemcsak Takács Kitti, hanem Jekatyerina Kosztjukova is
nagyon fontos gól szerzője lett,
a pontok sorsát pedig Klivinyi
Kinga döntötte el, amivel az
ÉRD hozta a kötelezőt és megelőzte a Siófokot.
Igen ám, de a Balaton-partiak
mérkőzését már Dániából izgulhatták végig az érdiek az EHF
Kupa negyeddöntőjének viszszavágójára készülve és hiába
voltak messze az eseményektől
mégis ők lehettek a boldogabbak! A Vác – amely győzelme
ellenére sem juthatott volna be
az 5-8. helyért zajló rájátszásba
– rendkívül sportszerûen nem
vette félvállról a meccset, sőt
rendkívül motiváltan kézilabdázva, a válogatott kapus, Bíró
Blanka vezetésével legyőzte a
Siófokot. Az érdiek ezzel kidrukkolták a felsőházi részvételt,
és sorozatban negyedszer jutottak be a legjobb négy közé a
bajnokságban, az elődöntőben
pedig a Győri Audi ETO KC
együttesével játszhatnak.
ÉRD – MTK Budapest
29-26 (15-13)
ÉRD Aréna, 550 néző
Játékvezetők: Hargitai Gábor,
Markó Gábor
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva,
Janurik Kinga, Oguntoye
Viktória (kapusok), Schatzl
Nadine 6 (1), Kovács Anna 5,
Szabó Laura, Szekeres Klára
3, Kisfaludy Anett 1, Klivinyi
Kinga 7, Pálos-Bognár Barbara
1, Jekatyerina Kosztjukova 2,
Katarina Krpezs 3, Takács Kitti

1, Mester Nóra, Nick Viktória
Vezetőedző: Szabó Edina
MTK: Ignácz-Pethő Renáta,
Blazek Petra (kapusok), Csuka
Alexandra 5, Horváth Dóra,
Varga Nikolett, Ábrahám
Szilvia 1, Szádvári Krisztina,
Fekete Bozsana 4, Barna Éva
4, Kovács Gréta Imola 7, Urfi
Dorottya, Khouildi Ines, Wolf
Alexandra 5 (1), Valovics Nóra
Vezetőedző: Horváth Attila
Hétméteresek: 2/1, ill. 3/1
Kiállítások: 4, ill. 8 perc
A 22. forduló
további eredményei:
FTC-Rail Cargo Hungaria
– Győri Audi ETO KC
24-21 (13-8)
DVSC-TVP-Aquaticum
– Eubility Group Békéscsabai
ENK SE 32-29 (16-16)
Fehérvár KC – Mosonmagyar
óvári KC SE 26-24 (11-11)
Ipress Center-Vác – Siófok KCGalerius Fürdő 32-29 (18-14)
Dunaújváros Kohász KA Szeged KKSE 39-20 (20-10)
Az előzetes esélylatolgatások
és a fogadóirodák szorzói alapján nem az ÉRD számított esélyesnek a dán bajnokság alapszakaszát megnyerő Esbjerg
ellen, ám egy hét alatt sokat
fordult a világ. A magyar csapat
ugyanis több mint reménykeltő
eredményt ért el fantasztikus
szurkolótábora előtt, így már
esélyesként utazott Dániába.
Emellett a csapaton belüli hangulat is eufórikus lehetett a
Magyarországról érkező jó hírek
hatására, és az is Szabó Edina
csapata mellett szólt, hogy bár
Mariama Signate hiányzott, a
védelem másik erőssége, Szara
Vukcsevics bevethető volt.
Az ÉRD a legutóbbi két szezonban is komoly előny kivívása
után búcsúzott az európai kupaküzdelmektől, még egyszer
viszont már nem akart ugyan-

Oguntoye Viktória maximális kon
centrációja is kellett az érdi sike
rekhez

abba a folyóba lépni. Ennek
megfelelően bátran kezdték a
mérkőzést a vendégek, a hazai
bajnokságban is hétről-hétre
magas szinten teljesítő Kovács
Annának, Klivinyi Kingának és
Schatzl Nadine-nak köszönhetően. Az első mérkőzésen akár a
nyolcgólosnál is nagyobb siker
jöhetett volna össze, a jó kezdésnek köszönhetően azonban
már több mint megnyugtató
volt a különbség. Bő negyedóra kellett hozzá, hogy az ÉRD
elérje a tíz találatot, ezzel pedig
már lehetett sejteni, a dán csapatnak a nyolcgólos győzelem
sem lenne elég a továbbjutáshoz. Ilyenről azonban szó sem
volt, ám a vezetés nagy nehezen
összejött az Esbjergnek. Az első
félidő hajrája ugyanis gyengébben sikerült a magyar együttesnek, a tavalyi finalista így
átmenetileg átvette a vezetést.
A szünetre azonban még ez a
lélektani plusz sem maradt meg
az Esbjergnek, Pálos-Bognár
Barbara kiegyenlített.
Egyetlen félidő választotta el
az ÉRD együttesét története legnagyobb nemzetközi eredményétől és semmi sem utalt arra,
hogy az Esbjerg akár a visszavágón is picivel jobb lenne, ráadásul ott volt még az első meccsen
megszerzett előny. A dán csapat játékosai ugyan testvériesen megosztoztak a gólokon, de
nem volt igazán senki, aki hátára vette volna az együttest. Nem
úgy a vendégeknél! Hiába lőtték
csak öten a gólokat, ők viszont
igazán gyors ütemben. Klivinyi
Kinga rögtön megadta az alaphangot a második játékrésznek,
amelyben megint előnyben kézilabdázott az ÉRD. A 37. percben ugyan Szara Vukcsevics
megkapta harmadik kisbüntetését, de ekkor kilencgólos volt
a magyar csapat előnye, ami
a kiállítás ellenére is tovább
nőtt. Mégpedig jelentősen, így
az utolsó negyedórába lépve
lassan már el lehetett kezdeni
játszani a gondolattal: az ÉRD
bejut az EHF Kupa legjobb négy
csapata közé! Kovács Anna vezetésével parádésan szerepeltek
a vendégek, így a 49. percben,
négygólos előnyben már ki lehetett jelenteni – eldőlt a párharc. A mérkőzés azonban nem,
ugyanis az örömtől kissé lankadó figyelmet kihasználta az
Esbjerg, de végül nem sikerült
fordítania a dánoknak. Az ÉRD
a visszavágón is a győzelemért
küzdött, amit végül Klivinyi
Kinga góljával biztosított be, így
pedig a végén hiába kapaszkodtak a hazaiak legalább az
egyenlítésért, az sem jött össze.
Az ÉRD parádés sikert aratva
bevette Esbjerget, továbbra is

Schatzl Nadine lett az érdiek második legeredményesebb játékosa az alap
szakaszban, holtversenyben Katarina Krpezzsel
százszázalékosan menetel a sorozatban, az elődöntőben pedig
az orosz Rosztov-Don lesz az
ellenfele. Szabó Edinának április első hétvégéjéig lehet ideje
kidolgozni a nyerő taktikát, a
2005-ös, Cornexi-Alcoával elért
győzelem után másodszor repítheti el aktuális csapatát a csúcsra – 10 év után. Érd készen áll a
jubileumra!
Team Esbjerg – ÉRD
28-29 (12-12)
Esbjerg, Blue Water Dokken,
850 néző
Játékvezetők: Marija Ilieva,
Szilvana Karbeszka (macedónok)
Esbjerg: Emily Stang Sando,
Bente Höjmark Andersen
(kapusok), Susanne Astrup
Madsen, Tove Elise Seest 2,
Maibritt Kviesgaard 1, Rikke
Riber Zachariassen 3, Laura
van der Heijden 4, Emily
Baunsgaard, Susanne Kastrup
Forslund 3, Stine Bodholt
Nielsen 2, Ida Björndalen
Karlsson 3 (3), Johanna Marie
Helene Ahlm 2, Maria Mose
Vestergaard, Lotte Grigel 4,
Estavana Polman 4
Vezetőedző: Lars Frederiksen
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva,
Janurik Kinga, Oguntoye
Viktória (kapusok), Schatzl
Nadine 4 (1), Kovács Anna 9,
Szabó Laura, Szara Vukcsevics,
Szekeres Klára, Kisfaludy Anett,
Klivinyi Kinga 6, Pálos-Bognár
Barbara 6 (3), Jekatyerina
Kosztjukova, Katarina Krpezs 4,
Takács Kitti, Mester Nóra, Nick
Viktória
Vezetőedző: Szabó Edina

Hétméteresek: 4/3, ill. 4/4
Kiállítások: 4, ill. 10 perc (piros
lap: Szara Vukcsevics 37. perc)
Továbbjutott: az ÉRD kettős győzelemmel, 57-48-as összesítéssel.
Az EHF Kupa
negyeddöntőinek visszavágói:
Muratpasa Belediye SK (török)
– Buxtehuder SV (német)
28-18 (16-6)
Továbbjutott: a Muratpasa
Belediye SK, 53-49‑es összesítéssel.
Issy Paris Hand (francia)
– Team Tvis Holstebro (dán)
32-20 (17-10)
Továbbjutott: a Team Tvis
Holstebro, 60-59‑es összesítéssel.
Asztrahanocska (orosz) – Rosz
tov-Don (orosz) 16-27 (9-18)
Továbbjutott: a Rosztov-Don
kettős győzelemmel, 64-35-ös
összesítéssel.
Az elődöntők párosítása:
Muratpasa Belediye SK – Team
Tvis Holstebro
ÉRD – Rosztov-Don
Az ÉRD együttese legközelebb
a Magyar Kupa négyes fináléjában szerepel, az elődöntőben
pedig a Győri Audi ETO KC
lesz az ellenfele. A mérkőzést
március 28-án, 17:45 órától rendezik a győri Audi Arénában.
A találkozó vesztese a bronzéremért, győztese pedig az
első helyért játszhat másnap.
A másik ágon az FTC-Rail Cargo
Hungaria a másik fővárosi együttessel, az MTK Budapesttel néz
farkasszemet.  Szarka András

A bajnokság alapszakaszának végeredménye:
1. Győri Audi ETO KC
2. FTC-Rail Cargo Hungaria
3. Dunaújváros Kohász KA
4. Érd
5. Siófok KC-Galerius Fürdő
6. Fehérvár KC
7. DVSC-TVP-AQUATICUM
8. Eubility Group Békéscsaba
9. Ipress Center Váci NKSE
10. Mosonmagyaróvári KC SE
11. MTK Budapest SE
12. Szeged KKSE
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Az Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület szeretettel meghívja
fogyasztóvédelmi napok rendezvényére
Rendezvényünk témái: online vásárlás, diákhitel,
termékbemutatón történő vásárlás, áruhitel.
Egyéb kérdésekben is szívesen állunk rendelkezésükre.
Fogyasztóvédelmi napok ideje és helye:
2015. március 27. 17.00 óra
Festál Étterem Érd, Dávid u. 4.
Elérhetőségünk: erdifogyved@gmail.com
Tel.: 06-30/455-7000, 06-70/977-6369

