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Építkezések
Egy hónap múlva megkezdõdik az M7-es le- és 
felhajtójának építése és az Iparos út rendezése.

3

Bezárt a Termál
Március 14-én bezárt a Termál Hotel; mint ajta-
ján olvasható, „bizonytalan idõre”. 

4

80 éves a Gárdonyi

Tanárok és diákok által közösen összeállított, egész napos rendezvénysorozattal 
ünnepelte nyolcvanadik születésnapját múlt pénteken a Gárdonyi iskola, amely e 
jeles napon egy iskolazászlóval is gazdagodott. A résztvevõk megismerkedhettek 
az intézmény múltjával, jelenével – és hogy a jövõrõl se feledkezzünk meg: mint 
Sárközi Mártától, a tankerület igazgatójától egyebek közt megtudtuk, a napokban 
három érdi intézményben indul nagy energetikai felújítás.  5. oldal

Segítség rászorulóknak

Futás a víz világnapján

Irodalmi esték
Ferdinandy György és Csender Levente volt 
Érdi Irodalmi Estek vendége.

7

Bûnmegelõzés
Sorozatunkban bankszámlákkal, bankkár-
tyákkal, hitelkártyákkal foglalkozunk.

10

Küzdelmes döntetlen
Talán a tavasz egyik legnehezebb találkozóján van túl 
az Érdi VSE, és a nagy rivális otthonában elért dön
tetlennel nem csökkent a két csapat közti távolság. 
Ezzel a gyõzelemmel felérõ döntetlen után a papíron 
látszólag gyengébb ellenfelek ellen kötelezõ lesz a 
három pont megszerzése. Erre a legjobb alkalom hét 
végén a Tápiószecsõ elleni hazai találkozó. 16. oldal

Sirius

Az Állatorvosok az Állat
védelemért Alapítvány 
évente megjutalmazza azt 
a menhelyet, amely az ál
lategészségügyi ellátáso
kat betartva a legnagyobb 
odafigyeléssel bánik az 
állatokkal. 2014ben az 
érdi Sirius Állat és Ter
mészetvédelmi Alapítvány 
nyerte el a megtisztelõ ki
tüntetést.  12. oldal

Kezdetben azért küzdöttek, hogy a szakemberek el
fogadják és értékeljék a munkájukat, majd el kellett 
érniük, hogy a rászorulók célcsoportja minél széle
sebb körben értesüljön a létezésükrõl. A Harmóniáért 
Közhasznú Egyesület azonban mára már kezdi kinõni 
az érdi székhelyét.  2. oldal

Vasárnap délelõtt igazi tavaszi napsütésben,  a víz 
világnapján a Vízügy által az országosan tizenkét 
helyszínen meghirdetett Gátõrfutás délelõtt tíz órakor 
kezdõdött az érdi gáton, mintegy száz fõ részvételével. 
A futók szokásos találkozóhelyén, a Termál Hotelnél 
volt a gyülekezõ. 16. oldal

Prózamondók

Nagy sikerû prózamon
dó versenyt tartottak 
a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban. Az általá
nos iskola alsó és felsõ 
tagozatosainak meghir
detett vetélkedés gyõz
teseinek neve írásunk
ban olvasható. 6. oldal



nőttek, úgy éreztem, itt az ideje 
annak, hogy ezen a téren to-
vább lépjek. Egy ismerősömtől 
értesültem arról, hogy civilek 
is részt vehetnek közfeladatok 
ellátásában, így megalakítot-
tuk a Harmóniáért Közhasznú 

Nonprofit Egyesületet, amely 
szociális területen tevékenyke-
dik, a támogató szolgálatot és 
egyéb segítséget felvállalva. Úgy 
vélem, a szociális rendszerben 
az egyik leghálásabb feladat a 
fogyatékkal élő emberek ellátá-
sa, mert ők önhibájukon kívül 
kerültek ebbe a helyzetbe, ezért 
nagyon őszinték és tettre ké-
szek. A legkisebb segítségnek, 
eredménynek is nagyon tudnak 
örülni. Bár velem is előfordul, 
hogy elfáradok, elcsüggedek, 
de nekem nap, mint nap erőt 
ad az ő élni akarásuk, és az 
a derű, amivel a legnehezebb 
helyzeteket is vállalják, és el-
viselik. Sokan, akik apróságok 
miatt is képesek kétségbe esni, 
példát vehetnének tőlük abban, 
hogyan küzdjék le a nehézsé-
geket. 

– Csaknem háromszáz kilo-
métert tett meg, hogy a nőna-
pot együtt ünnepelje az érdi 
kollégákkal és gondozottakkal. 
Nem okoz gondot az ön szá-
mára Kisvárdáról felügyelni az 
egyesület érdi tevékenységét?

– Egyáltalán nem. Heti rend-
szerességgel meglátogatom az 
itteni munkatársakat, és tevő-
legesen, szociális munkásként 
és rehabilitációs tanácsadóként 
is részt veszek a feladatok ellá-
tásában, bár – mint utaltam rá 
– az érdi kollégák nagyszerűen 
helytállnak ebben a szolgálta-
tásban. Annak is örülök, hogy 
a helyi lelki gondozóval is sike-
rült jó kapcsolatot kiépítenünk, 
bár kezdetben nehezen akartak 
bennünket elfogadni – talán ko-
rábbról nem voltak jó tapaszta-
lataik, nem tudom –, de mára 
már felhőtlenül együtt tudunk 
működni, hiszen ugyanazért 
dolgozunk: a pszichiátriai be-
tegeknek, a fogyatékkal élők-
nek, a gondozásra, ápolásra 
szoruló emberek mindennapi 
életét próbáljuk megkönnyíte-
ni. Szállítást és személyi se-
gítést, közösségi gondozást 
kínálunk a hallás-, látás-, moz-
gás- és értelmi fogyatékkal 
élők, az autista emberek részé-
re. A személyszállítást termé-
szetesen bárhová igényelhetik, 
például orvoshoz, kórházba, 
rendezvényekre, fodrászhoz, 
gyógyfürdőbe vagy akár vásár-
láshoz is (70 forint a kilométe-
renként térítési díj). Az otthoni 
gondozást pedig főként idős 
emberek részére vállaljuk, mi-
nimális térítési díj ellenében. 
Akinek tehát segítségre, vagy 
akár egy kis közösségre van 
szüksége, kollégáim szívesen 
látják az érdi telephelyen, és 
amiben tudunk, szívesen se-
gítünk. Természetesen szeret-
nénk több közösségi progra-
mot szervezni, mert kiderült, 
hogy erre most nagy az igény a 
gondozottak részéről, de ehhez 
nagyobb helyiségre is szüksé-
günk lesz. Bízunk benne, hogy 
a jövőben ezt is sikerül megva-
lósítanunk, különösen akkor, 
ha támogatókat is találnunk, 
illetve pályázatot nyernünk er-
re a célra – mondta Maximovits 
Györgyné Ibolya, a Harmóniáért 
Közhasznú Egyesület elnöke. 
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A polgármester fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 06/23-522-313 telefonszámon.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Közvílágítási hibabejelentés	 06-40/201-023

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

helyi társadalom

Zsúfolásig megtelt a közösségi 
terem a Velencei út 1. szám alatti 
épületben működő Harmóniáért 
Közhasznú Egyesület érdi fiók-
telepén, ahol ezúttal a nőnapot, 
a hölgyeket ünnepelni gyűltek 
össze a szervezet látókörébe 
került gondozottak és az egye-
sület munkatársai. Miközben 
elhangzottak a versek és a höl-
gyek köszöntései, az egyesü-
let vezetősége is megérkezett 
Kisvárdáról. Így az Érdi Újság 
kérésére Maximovits Györgyné 
Ibolya, az egyesület elnöke szí-
vesen elmesélte, hogyan is ke-
rült a háromszáz kilométernyi 
távolságban megalakult szerve-
zet Érdre. 

– A Harmóniáért Közhasznú 
Egyesület négy évvel ezelőtt 
pályázat útján nyerte el annak 
lehetőségét, illetve engedélyt 
kapott arra, hogy az érdi kistér-
ségben támogató szolgáltatást 
nyújtson a fogyatékkal élők és 
a pszichiátriai betegek számára. 
Ez tulajdonképpen olyan állami 
feladat, amit civil szervezetek 
is átvállalhatnak, amennyiben 
rendelkeznek a szükséges felté-
telekkel. Kezdetben az András 
utcai irodaházban működött a 
szervezet érdi székhelye, de a 
közösségi foglalkozások miatt 
nagyobb helyiségre is szük-
ségük volt, így tavaly május-
ban átköltöztek a Velencei út 
1. szám alá. Kezdetben gon-
dot okozott a megfelelő mun-
katársak kiválasztása, ugyanis 
ezen feladatkörök ellátásához 
az iskolai szakirányú végzettség 
kevés, mert ahhoz, hogy önzet-

lenül segítsék és a szükséges 
támogatást nyújtsák a rászoru-
lóknak, megfelelő elhivatottság-
ra és nagyfokú együttérzésre is 
szükség van. Szerencsére, mára 
már sikerült Érden is kialakí-
tani egy olyan remek csapatot, 
akiknek a munkájára igen büsz-
ke vagyok, mert nem csupán 
kötelességből, hanem őszinte 
lelkesedéssel végzik el a rájuk 
bízott feladatokat: valóban a lel-
kükön viselik az ellátottak sor-
sát. Igaz, amikor elkezdtük az 
érdi munkát, tisztában voltunk 
vele, hogy legalább három év-
nek el kell telnie ahhoz, hogy ez 
a fajta ellátás valóban úgy mű-
ködjön, ahogyan szeretnénk. 
Úgy tűnik, mára sikerült bein-
dítanunk a szolgáltatásokat, és 
egyre többen értesülnek rólunk, 

ami nekünk is lendületet ad a 
továbblépéshez. 

– Miből tartja fenn magát az 
egyesület?

– Dolgozóink fizetését, a bér-
leti díjat és az egyéb, működé-
sünkhöz szükséges forrásainkat 
90 százalékban állami norma-
tívából, 10 százalékban pedig 
saját bevételeinkből (szállítási 
költség, ápolás és egyéb szolgál-
tatások) tudjuk finanszírozni, 
de ez további terveink megva-
lósítására, közösségi progra-
mok szervezésére már nem 
elegendő, ezért megragadunk 

minden pályázati lehetőséget is 
annak érdekében, hogy tovább 
fejleszthessük tevékenységein-
ket. Kisvárdán egyébként már 
tíz éve jelen vagyunk, egyesü-
letünk látja el a kistérségben 
a fogyatékkal élő embereket a 

számukra szükséges szolgálta-
tásokkal. 

– Mondana valamit a kezde-
tekről? Ön például, miért vá-
lasztotta ezt a hivatást?

– Szabolcs megyében renge-
teg hátrányos helyzetű, elesett 
ember él. Nem mintha másutt 
nem lennének segítségre szoru-
lók az országban, de azt hiszem, 
sokan tudják, hogy ebben a tér-
ségben még rosszabb a helyzet, 
mert kevesebb a munkalehe-
tőség, így a nélkülözés számos 
bajnak, betegségnek forrása. 
Korábban ápolónőként dolgoz-
tam a gyermekosztályon, ahol 
naponként értek azok az im-
pulzusok, amelyek arra sarkall-
tak, hogy tennem kell valamit a 
segítségre szoruló emberekért. 
Miután a saját gyermekeim fel-

A Harmóniáért Közhasznú Egyesület a Velencei úton várja a rászorulókat

Kisvárdától Érdig érõ segítség
Kezdetben azért küzdöttek, hogy a szakemberek el-
fogadják és értékeljék a munkájukat, majd el kellett 
érniük, hogy a rászorulók célcsoportja minél széle-
sebb körben értesüljön a létezésükrõl. A Harmóniáért 
Közhasznú Egyesület azonban mára már kezdi kinõni 
az érdi székhelyét, hiszen egyre gyakrabban szervez 
közösségi programokat a fogyatékossággal élõ rászo-
rulóknak és a kezelés alatt álló pszichiátriai betegek-
nek. Az egyesület a városunktól meglehetõsen távol 
esö helyen, Kisvárdán kezdte meg mûködését, de négy 
éve az érdi kistérségben is állami feladatot lát el. 

Az egyesület érdi telephelyén jó hangulatban ünnepeltek az egyesület mun-
katársai és a gondozottak
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Az érdi segítõk és a gondozottak verssel is köszöntötték a nõket

Messzirõl, Kisvárdáról érkezett kis késéssel Maximovits Györgyné, az egye-
sület elnöke (bal oldalon), de még idejében ahhoz, hogy köszönthesse az 
érdi gondozottakat
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Mi még meglovagoltuk a zeb-
rát. A játék egyszerû volt, ami-
kor délben kiözönlöttünk a 
Vörösmartyból, Érd legforgal-
masabb gyalogos átkelőjében a 
várakozó autók előtt egyikünk 
leállt a cipőfûzőjét bogozni. Ha 
végre kiugrott az autójából egy 
sofőr, hogy fenékbe billentsen, 
akkor már csak futni kellett, lehe-
tőleg vissza a suliba, mert ott már 
nem lehetett fellelni minket. A mi 
házunk, a mi várunk. Persze az 
osztályban is feltaláltuk magun-
kat, az unalmasabb órákon pan-
tomim kezdődött a hátsó padok-
ban. Egészen addig, amíg már az 
egész osztály a táblának háttal bá-
mult, mi pedig nem bírtuk tovább 
a fuldokló röhögéstől a fapofát. 
Persze ehhez olyan tanárok is 
kellettek, akik felfedezték, hogy 
ötleteink, kreativitásunk, humo-
runk nem ördögtől való, hanem 
a korral jár. „Megrendeztek min-
ket”, a színpad felé terelgettek, 
mégpedig úgy hogy játékainknak 
legyen valami formája. Az önálló 
ötletek kitalálását, megvalósítá-
sát viszont meghagyták nekünk. 
Diákcsínyeink tehát messze túl-
mutattak a rajzszöget a fenék 
alá, a kössük össze a tornacipők 
fûzőjét, vagy rakjunk a vaskály-
hára szénport, hadd füstöljön az 
egész terem kisded balhéin. Az 
öndicséret büdös, de harminc év 
elteltével, az érettségi találkozó-
kon máig emlegetik osztályun-
kat. Pedig se jobbak, se rosszab-
bak nem voltunk senkinél, de va-
gányságunk az akkori korlátozott 
diák önkormányzat kereteire is 
fittyet hányt. Ezek az osztály és 
iskolatitkárok, a KISZ felügyelete 
mellett csak formális és többnyire 

számunkra beláthatatlan munkát 
végeztek. Mi meg inkább csinál-
tuk a diák újságot, az iskolarádi-
ót, amit mégiscsak olvasni, hall-
gatni lehetett a kor lázadó zenei 
világának háziasításával a kortár-
sak rajongása mellett a szabadab-
ban gondolkodó tanárok csendes 
elismerését is kivívtuk. Pedig a 
magunk örömére csináltuk. Hogy 
mikor? Hiszen ugyanúgy tanul-
tunk (vagy nem tanultunk), mint 
a többiek, írtuk a dolgozatainkat, 
készültünk felvételire, olvastunk, 
sportoltunk, kirándultunk, vol-
tunk szerelmesek, buliztunk, du-
máltunk végtelen órákat, mint 
bárki más. De minden belefért a 
diákéletbe. A főiskolán, majd az 
egyetemen aztán már „felülről 
jövő javaslatként”, szigorú KISZ- 
és pártfelügyelettel megjelent a 
Diákparlament az intézmények 
helyi, majd országos fórumai-
ként. Küldötteket lehetett válasz-
tani, akik elmondták a gondja-
inkat, amire választoltak az ille-
tékesek. És aztán nem változott 
semmi. Hát nem is vettük túl 
komolyan…

Ám úgy tûnik, hogy nem felej-
tette el diákéveit Érd városvezeté-
se, ahogy a város a fiatalság felé 
hajló átlagéletkorának és egyre 
erősebb iskolaváros jellegének is 
teret kívánt adni. Ráadásul nem 
üres ünnepi, alkalmi, formális 
diákpolgármester választással, 
kulcsátadással, kockázat nélküli 
pünkösdi királysággal, hanem 
éves tervek alapján felépülő fele-
lős munkával. A dolog a diákok 
számára is kihívás, mert az el-

különített költségvetés tíz millió 
forintja már nem játék. Ebből 
valóban olyan rendezvényeket, 
olyan kezdeményezéseket lehet 
felépíteni, olyan hagyományt 
lehet teremteni, ami egyrészt 
emlékezetessé teszi a diákéve-
ket, másrészt nyomot hagy az 
iskolán túl a város életében is. 
A lehetőségek kimeríthetetlenek, 
hiszen ilyen összeggel okosan 
gazdálkodva túl lehet lépni az al-
kalmi rendezvények, helyi feszti-
válok immár mindenütt megho-
nosodott és egy kissé megszokot-
tá vált világán. Diákvendégeket 
lehet hívni a testvérvárosokból, 
az igényesebb mûvészetek ki-
emelkedő képviselőit az országos 
választékból, pont olyan szel-
lemiséget, amely kócosságával, 
szokatlanságával elüt egy kissé a 
hétköznapoktól. Egészen biztos, 
hogy a diákpolgármester és tes-
tülete képes lesz olyan ötleteket 
összeszedni, amitől egy kissé a 
város lélegzete is eláll. A zebra 
meglovagolása csak pillanatnyi 
ötlet, alkalmi geg. Most lehet az 
örökkévalóságnak, de legalábbis 
a megőrzendő emlékek kedvéért 
dolgozni. 

Ahogy az országos rádióadá-
sokban hallgattam az elképze-
léseket, csak a megszólaló ér-
di diákok óvatossága tûnt fel, 
szinte a városvezetés vállalkozó 
kedvének kontrasztjaként. Nem 
tudjuk, hogy a tanulás mellett, 
az iskolai feladatok a felvételi, a 
nyelvvizsga mellett hogy lesz rá 
időnk – nyilatkozták a fiatalok. 
De aztán jött a megnyugtató fél-
mondat: azért el kell vállalnunk, 
meg kell csinálnunk. 

 Antall István

Diákcsíny

Az egyebek mellett magvas 
megállapításiról is ismert, kö-
zelmúltban elhunyt kolléga, 
M. Ferenc egyik ismert mon-
dása szerint a harmonikus, 
jó kapcsolat alapja a pontos 
elszámolás. A megállapítás 
mögött sokkal több van, mint 
amennyit első látásra gondol-
nánk. Nemcsak annyit jelent, 
hogy ha mondjuk ismerősi 
körben eladunk vagy vásáro-
lunk valamit, akkor, legalább 
akkor pontosan kell teljesí-
tenünk – már csak a barát-
ság fenntartása érdekében is 
– fizetési kötelezettségünket, 
hanem azt is, hogy pontosan 
ismernünk kell a velünk üzleti 
kapcsolatba kerülők hátterét, 
különféle ügyeit, hiszen csak 
így bízhatunk meg bennük 
maradéktalanul.

Sajnos, elkerülhetetlenül 
létrejön azonban számos 
olyan kapcsolat, amikor erre 
nem ügyelünk, megbízunk az 
üzleti partnerben, elhisszük, 
hogy tisztességes. És most 
sem a lehető legegyszerûbb 
változatokra kell gondolnunk, 
a barát vagy a társ megválasz-
tására – rengeteg más lehető-
ség is van, amikor „mellény-
úlhatunk”. Amikor valakiről, 
egy cégről, akár egy pénzi-
ontézetről is jóhiszemûen 
azt gondoljuk, hogy teljesíti, 
amit ígért, hiszen „papírunk 
is van róla”, aztán kiderül, 
hogy tisztességes teljesítésről 
szó sincs. A másik fél nem 
épít, nem javít, nem szerel, 
és főleg nem fizet. Lehet per-
sze hatósághoz fordulni, vagy 
akár ügyvédet megbízni jogos 
járandóságunk megszerzése 
érdekében, de hát ez mind 
idő, mind veszteség.

Természetesen azt is meg-
tehetjük, hogy kivárjuk, am-
íg magától megjavul a világ, 
megszületnek a megfelelő 
törvények, sorra lelepleződ-
nek a csalók, a megtévesz-
tők, elveszítik lehetőségeiket, 
hogy másokat rászedjenek. 

Ezt is megtehetjük – csak köz-
ben elmúlik az életünk. Van, 
vagy inkább lenne azonban 
más lehetőség is, amely ha 
azonnali eredményt nem is 
ígér, kedvező irányú változá-
sok siettetésére alkalmasnak 
tûnik. Polgári berendezkedést 
már régebben mûvelő orszá-
gokban nagy hagyománya 
van annak a magatartásnak, 
amely nem engedi elsikkad-
ni ezeket a gazemberségeket. 
Kidolgozott mechanizmus lé-
tezik arra, hogy a mások pén-
zéből vígan élő vállalkozó, az 
ügyfeleket átverő pénzintézet, 
a „körbetartozást” színlelő cég 
neve és tevékenysége napvi-
lágra kerüljön. Hogy ne csak a 
lehetséges további, rászedhető 
ügyfelek, hanem a közélet, a 
gazdasági közélet tisztántar-
tására hivatott hatóságok előtt 
se maradjanak rejtve ezek az 
ügyek és szereplőik. Idehaza 
is érezhető ilyen irányú el-
mozdulás. Az újságok híradá-
saiból is láthatjuk: egyre több 
a szélhámosságokat követő 
felszámolás, az immár bünte-
tőüggyé váló becsapás, a jog-
talan előnyszerzés napvilágra 
kerülése.

Természetesen a magán-
életbeli kapcsolatokban sem 
könnyû a „pontos elszámolás”. 
Olykor hosszú évek is eltel-
nek, mire kiderül valamelyik 
félről, hogy megtévesztette a 
másikat, hogy rejtegette valós 
énjét, hogy érzelmek helyett 
érdekek vezérelték – ráadá-
sul ezen a területen többnyire 
nincs is használható külső se-
gítség. A közéleti kapcsolatok 
rendszere azonban igényli a 
„rásegítést”, a környezet, a 
jogi szabályozás aktív, köz-
élettisztító közremûködését. 
Hogy kevesebb legyen a vesz-
teséges kapcsolat.

A szerkesztõ jegyzete
Veszteséges kapcsolatok

Az Euroaszfalt Kft. nyerte az 
M7-es le- és felhajtójának kivite-
lezését – jelentette be Bács István 
alpolgármester múlt szerdai saj-
tótájékoztatóján, hozzátéve: a 
városvezetés 16-án értekezletet 
tartott a Nemzeti Infastruktúra 
Fejlesztési Zrt. (NIF) és a terve-
ző cég illetékeseinek részvéte-
lével, akik arról tájékoztattak, 
hogy a kivitelezői szerződést 
aláírták, és a támogatói szerző-
dés megkötése is napokon be-
lül megtörténik. A projektre 15 
hónap áll rendelkezésre; ebbe 
nemcsak az építkezés, hanem 
az adminisztráció, a mûszaki 
átadás időintervalluma is bele-
tartozik, így a gyalogosok és az 
autósok még korábban használ-
hatják a létesítményt. Az Iparos 
út rendezése körülbelül 1,5 mil-
liárd forintba kerül. Ebből az 
összegből az Interspar 440 mil-
lió forinttal járult hozzá a beru-
házáshoz, míg más vállalkozók 
15-20 millióval.

– Április közepi indulással 
számítva elmondhatjuk, hogy 
jövő áprilisra teljes egészében 
megvalósul a Bem tér fejleszté-
se, a Törökbálinti úttól a ben-
zinkútig – mondta Bács István, 
aki tájékoztatott arról is: az 
értekezletet követően informá-
lis megbeszélést folytattak az 
Euroaszfalt Kft. képviselőivel, 
akikkel már egyeztettek a forga-
lomtechnikáról is.

– A kivitelezőtől megtudtuk: 
az idő szûkössége miatt folya-
matosan dolgozni fognak az 
adott területen, nem lesznek 
hosszabb leállások. A munka 
a közmûvezetékek kiváltásá-
val kezdődik: elsőként a gáz-
vezetékekével. A Törökbálinti 

út csomópontjában mélyebb 
nyomvonalon kell átvezetni 
a gázt a Törökbálinti út alatt, 
amit erre az időre valószínûleg 
teljes szélességében lezárnak. 
Igyekeznek a munkálatokat úgy 
időzíteni, hogy a lezárás péntek-
től vasárnapig tartson, és hét-
főre megszûnjön. Amennyiben 
szükséges, hozzájárulunk az 
éjszakai munkavégzéshez 
is annak érdekében, hogy a 
Törökbálinti úti autóbuszforgal-
mat az építkezés a lehető legki-
sebb mértékben akadályozza. 
A másik irányban a Sóskúti 
úton kezdik el a gázvezeték ki-
váltását; új vezetéket fektetnek 
egészen a Hegesztő utcáig a 
jelenlegi nyomvonalon, ám a 
mostaninál sokkal mélyebben. 
Így el lehet kerülni, hogy ve-
szélybe kerüljön a vezeték az 
útpálya építése során – hang-
súlyozta Bács István, hozzáté-
ve: ezt követően megépítik az 
Iparos és a Hegesztő utca közöt-

ti kis szakaszt. Az építkezés kö-
vetkeztében ugyanis megszûnik 
buszforduló, és az óvoda olda-
lában alakítanak ki ideiglenes 
buszmegállót – ennek előfelté-
tele a Hegesztő utca megfelelő 
minőségû megépítése. 

– Ahol lehet, ott útátfúrásos 
technikát alkalmaznak, de szük-
ség lehet felszíni bontásra is, 
mint például a fent részletezett 
gázvezeték-kiváltás esetében. 
A kétirányú forgalom biztosítá-
sa az előzetes tervek szerint 
az M7-es alatti átjárónál nem 
mindig lesz megoldható; az utat 
egyirányúsítják a városközpont 
felé, hogy a Budapestről ha-
zaérkezők gond nélkül le tud-
janak hajtani az autópályáról 

– tette hozzá az alpolgármester, 
aki kérte az érdieket, legyenek 
türelemmel az M7-es le- és fel-
hajtójának átépítése során.

– Évtizedek óta várunk a Bem 
tér átalakítására, ami most vég-
re megvalósulhat, de az elkö-
vetkezendő egy év Érd talán 
egyik legnagyobb forgalmi káo-
szát okozza majd. Mindenkitől 
megértést kérünk – tette hozzá 
Bács István, aki kérdésünkre 
elmondta: az Interspar áruház 
építkezése is megkezdődik, hi-
szen a csatlakozó közmûveket 
és utakat párhuzamosan ki kell 
építenie a cégnek. Ennek a be-
ruházásnak 2016. december 31. 
a határideje. 

Bács István beszélt az ifjúsági 
önkormányzat létrehozásáról is. 
Mint ismeretes, a képviselők a 
március 15-i ünnepi közgyûlésen 
jóváhagyták az erre irányuló ja-
vaslatot. Bács István tájékozta-
tása szerint T. Mészáros András 
szeptember 30-ára tûzte ki a 
választást. A három középisko-
la (Gárdonyi, Kós, Vörösmarty) 
március 16. és április 30. között 
két-két diákpolgármester-jelöl-
tet állíthat; mindegyiküknek öt-
öt fős képviselőjelölti listájuk 
lehet. Augusztusban az iskolák 
polgármester- és képviselőjelölt-
jeinek egyhetes felkészítő tábort 
szervez az önkormányzat.

– Fontosnak tartjuk, hogy a 
fiatalok megismerkedjenek a 
demokrácia fogalmával, megta-
pasztalják, hogy az ő közös-
ségükben ez hogy mûködik. 
A történelem, a társadalom-
ismeret és a mindennapi élet 
fontos szelete a demokrácia 
gyakorlása, és jó lenne, ha a 
fiatalok később is élnének ez-
zel a jogukkal – mondta Bács 
István, hangsúlyozva: mind a 
kampányban, mind az ifjúsági 
önkormányzat mûködése során 
szigorúan tilos a pártpolitizá-
lás; a diákönkormányzatiságról 
szóló alapokmány értelmében 
e szabály megszegőjét súlyos 
szankciókkal sújtják: a kam-
pány ideje alatt kizárással, ké-
sőbb az elnyert tisztségtől való 
megfosztással.

– Bár a baloldal képviselői 
igyekeznek átpolitizálni ezt a 
kezdeményezést, arra kérjük az 
érintett középiskolák vezetőit, 
pedagógusait és mindenekelőtt 
a diákokat, hogy egyetlen po-
litikai irányzat képviselőitől se 
hagyják magukat befolyásolni. 
A városvezetés és az önkor-
mányzati képviselők többsége 
bízik a diákokban és abban, 
hogy képesek e feladat végre-
hajtására. Érettnek tartjuk az 

Vezetékkiváltás, útlezárás, egyirányúsítás várható

Április közepén indulhat 
az Iparos út rendezése
Alig egy hónap, és megkezdõdik az M7-es le- és felhaj-
tójának építése, illetve az Iparos út rendezése, és ezzel 
egyidejûleg elindulhat az Interspar-építkezés is. Bács 
István alpolgármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján 
az építkezéssel kapcsolatos tudnivalókról számolt be, 
hangsúlyozva: az elkövetkezendõ egy év Érd talán 
egyik legnagyobb forgalmi káoszát okozza majd.

érdi fiatalságot arra, hogy a 
demokrácia szabályai szerint 
válasszák meg saját képviselő-
iket, és mûködtessék azt az ér-
dekképviseleti rendszert, amely 
nemcsak Érd történetében, ha-
nem az egész országban példa 
nélküli – mondta Bács István, 
hozzátéve: az érdeklődők 
a város honlapján, illetve az 
erdmost.hu honlapon bővebb 
információkat is találnak az 
ifjúsági önkormányzat megvá-
lasztásával kapcsolatban.

Az alpolgármester végeze-
tül arról tájékoztatott, hogy 
megkötötték a szerződést a 
Gyermekjóléti Központ kivitele-
zésére, és a napokban megtör-
ténhet a munkaterület átadása 
is. Az építkezés hamarosan el-
kezdődik, és várhatóan október-
ben átadják az új intézményt. 

 Ádám Katalin

Faifjítás a Széchenyi téren
Aki megfordul Érd felső állomáson, láthatja: levágták a 
Vörösmarty gimnázium kerítésével párhuzamosan álló fák 
koronáját, így a Széchenyi téri fasorból zömmel csak a törzsek 
maradtak. Kérdésünkre, hogy erre miért volt szükség, Bács 
István elmondta: külső szakértők vizsgálták meg a fákat, és 
megállapították, hogy nagyon rossz állapotban vannak.

– Két választásunk volt: a kivágás vagy a csonkítás. Mi ez 
utóbbi mellett döntöttünk, hogy a gimnázium egykori diákjai 
által ültetett fák tovább élhessenek – hangsúlyozta az alpolgár-
mester, hozzátéve: várhatóan tavasszal kihajtanak és zöldbe 
borulnak a visszavágott törzsek.

Hamarosan indul az Iparos út rendezése
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Megfiatalították a fákat a Széchenyi téren
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„Előre nem látható mûszaki 
okok miatt a szálloda és a fürdő 
szolgáltatásai bizonytalan ide‑
ig szünetelnek” – ez olvasható 
a március 14‑e óta zárva tartó 
Termál Hotel Liget bezárt ajta‑
ján. Az üvegajtón bepillantva 
látható, hogy eltûntek a tájékoz‑
tató táblák, a látogatókat fogadó 
hatalmas növények – mintha ki‑
halt volna a 37‑38 fokos, külön‑
leges gyógyvizéről ismert léte‑
sítmény. A gyógy‑ és strandfür‑
dő nemcsak a városiak körében, 
hanem országszerte és külföl‑
dön is ismert, népszerû, mivel a 
fürdő‑ és ivókúrára egyaránt mi‑
nősített, magas radontartalmú 
érdi gyógyvíz sokféle betegség 
kezelésére alkalmas: egyebek 
közt reumatikus és degenera‑
tív elváltozások, izomgörcsök, 

reflux esetén hasznos. Sokan 
gyógyulnak itt az érdiek közül 
szakorvosi beutalóval; szeren‑
csére nem kell lemondaniuk a 
vízi terápiáról, hiszen – mint 
Kőszegi Gábortól, a Dr. Romics 
László Egészségügyi Intézmény 
főigazgatójától megtudtuk – 
kaphatnak beutalót a fővárosi, 
illetve a velencei fürdőbe; igaz, 
azok nincsenek olyan közel, 
mint az érdi termál fürdő.

Amit viszont nem lehet pó‑
tolni, az az ófalusi gyógyvizes 
kút, amiből a fürdő bezárása 
óta nem folyik a víz; még a nyi‑
tó‑záró gombot is leszerelték a 
csapról.

– Gyerekkorom óta ezt a vizet 
iszom, és még ezzel is főzök. 
Hamarabb megpuhul benne a 
bab meg a csülök is – mond‑

ta lapunknak az Ófaluban élő 
Sinkó Györgyné, hozzátéve: so‑
kuknak hiányzik az érdi gyógy‑
víz; a környékbeliek rendsze‑
resen bekészítettek maguknak 
egy‑egy üveggel éjszakára. Egy 
másik idős asszony szerint 
Pestről és Százhalombattáról is 
sokan jártak ide, hogy megtölt‑
sék üvegeiket, még az orvosok 
is ezt fogyasztották.

– Reméljük, a város nem 
hagyja annyiban, hogy elzárták 
a kutat – fûzte hozzá. 

Antunovits Antal, a település‑
rész önkormányzati képviselője 
lapunknak elmondta: amit lehet, 
megtesznek azért, hogy megol‑
dódjon a probléma, bár – mint 
hangsúlyozta – beszélgetésünk 
idején, március 20‑án, még az 
önkormányzat sem tudta, mi‑

ért is zárta be kapuit a hotel. 
A képviselő úgy tudja, hogy a 
létesítmény 19 alkalmazottjának 
felmondtak, és már szállítják el 
a bútorokat is. Értesülése szerint 
a Termálnak adótartozása van, 
amelynek megfizetésére június 
30‑ig adott haladékot a város, 
azzal a feltétellel, hogy a kútból 
származó gyógyvizet folyama‑
tosan biztosítják a lakosok szá‑
mára – ez azonban, mint tudjuk, 
láthatjuk, nem történt meg, a 
kutat lezárták. És ha a hotel nem 
nyit ki, a kút sem mûködhet. 

– Az a gond, hogy a szivattyú 
felhoz napi 700 köbméter vi‑
zet, és ebből csak 20 köbméter 
megy a kútba, a többi 680 a 
medencék feltöltésére szolgál. 
Ha nem mûködnek a meden‑
cék, a hatalmas vízmennyisé‑
get a Dunába kellene ereszteni 
– mondta a képviselő.

Lapunk megkereste Pál 
Károly szállodaigazgatót is, aki 
úgy nyilatkozott: olyan mûszaki 
probléma miatt tartanak zár‑
va, ami ellehetetleníti a fürdő 

mûködését; lapzártánkkor még 
várta a tulajdonosok döntését 
arról, hogyan oldják meg a 
problémát.

– Jelen pillanatban üzemkép‑
telen a szálloda. És az is látható, 
hogy bizonyos részei erős felújí‑
tásra szorulnak – az üzemelés 
azonban a mûszaki probléma 
miatt állt le. Nehéz most a hely‑
zetünk, de azon vagyunk, hogy 
minél hamarabb újból megnyis‑
sunk. Egyelőre úgy tûnik, nem 
végleges a bezárás – mondta Pál 
Károly.

A Termál Hotel bezárása azért 
is szomorú, mert tavaly január‑
ban még nagy szabású fejlesz‑
tési elképzelésekről adtunk hírt 
a létesítménnyel kapcsolatban: 
egy húszmilliárdos projektről, 
melynek keretében 140‑160 szo‑
bás, négy‑ötcsillagos gyógyszál‑
ló épülne (épült volna) ki évek 
alatt a jelenlegi szálló helyén 
– most pedig az is kérdéses, 
lubickolhatunk‑e nyáron a meg‑
lévő medencékben. 

 Ádám Katalin

Szünetel Érd fürdõje, nem mûködik a kút sem

Bezárt a Termál – mûszaki okokból?
Március 14-én bezárt a Termál Hotel; mint ajtaján olvasható, „bizonytalan idõre”. 
A kút sem mûködik, a helyiek nagy bánatára, akik évek óta isszák és használ-
ják fõzésre a radonos termálvizet. Pál Károly szállodaigazgató úgy nyilatkozott, 
mûszaki probléma miatt zártak be, és a továbbiakat illetõen a tulajdonosok dönté-
sét várják, Antunovits Antal képviselõ viszont úgy látja: nagyobb a baj, hiszen már 
a bútorokat is pakolják.

Nem költözik el az ófalusi orvosi rendelő
Nemcsak a Termál Hotel, illetve az artézi kút bezárása, hanem 
az orvosi rendelő esetleges elköltöztetése is nagy visszhangot 
váltott ki Ófaluban. Antunovits Antal lapunknak elmondta: a 
lakók kérését figyelembe vették, és a rendelő marad ott, ahol 
eddig volt.

Bizonytalan idõre bezárta kapuit az érdi Termál Hotel
A 

sze
rző

 fe
lvé
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A kútból sem folyik a víz, még a csap nyitó-záró elemét is leszerelték

aktuális

Helyi szolgáltatók

Kukamatricák
Tájékoztatjuk kedves érdi ügyfelein-
ket, hogy a 2015. évre szóló, igazoló 
matricák (közismert nevén a kuka-
matricák) postázását elkezdtük.

Minden olyan érdi ingatlantulaj-
donos, aki naprakész a hulladék-
szállítási közüzemi számlák befize-
téseivel, az elkövetkező hetekben 
az esedékes számláját tartalmazó 
levélben megkapja a 2015. évre 
szóló kuka matricáját. 

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 ugyfelszol-
galat@eth-erd.hu e-mail címen. 

Kérjük, folyamatosan figyelje a 
helyi sajtóban tájékoztató közlemé-
nyeinket, hogy minél zökkenő men-
tesebben tudjuk szolgáltatásainkat 
az Ön számára is biztosítani. 

 Az ÉTH sajtószolgálata  

Lehet, hogy van élet a halál után. Ha ez igaz, annak is 
érdemes egészségesen nekivágni. 

Ehhez nyújtunk segítséget egészségnapunk programjá‑
val. 

ÉLET AZ ÉLET UTÁN címmel R. Kárpáti Péter vetítéssel 
egybekötött előadásában hallhatunk beszámolókat a halál 
közeli élményekről.

10–13 óráig:
•  vérnyomás‑, koleszterinszint‑, vércukorszint‑ (csak 

éhgyomorra), tüdőkapacitás‑mérés a Dr. Romics 
László Egészségügyi Intézmény dolgozóinak 
közremûködésével, kardiológiai (dr. Kőszegi Gábor) és 
onkológia tanácsadás (dr. Karácsony István).

•   Újraélesztési ismeretek a Magyar Vöröskereszt érdi 
szervezetének közremûködésével

10–15 óráig:
•   Hörömpő Ferencné: Reg Enor termékek ismertetése, 

Lélekrágcsálók. c könyv bemutatása
•   Lévai Anikó: prána‑nadi mester – gyógynövénytinktú‑

rák, ‑készítmények, tanácsadás
•   Horváth György: TIENS egészségvédő termékek
•   Makai József akupresszőr: meridiánmérés, tanácsadás
•   dr. Gál Mihály kiropraktőr: tanácsadás, bemutatókeze‑

lések
•   si‑fu Dr Pavlisz László shaolin mester – tanácsadás
•   Tóth Rita: kineziotape‑tanácsadás
•   Kovács Árpád gyógynövényszakértő tanácsadása
•   Deák Attiláné pszichológus, asztrológus
•   Dr. Schuster W. András: a szív és az erek, a tüdő, a 

gyomor, a belek, a máj, az immunrendszer,a csontok 
állapotának mérése.

•   Hegymegi Artúr radiesztéta: az aurából kimutatható, 
hogy a vizsgált személy ki van‑e téve földsugárzás‑ és 
elektroszmog‑terhelésnek

•   Kőhalmi Éva – orvosipióca‑kezelés ismertetése
•   Kézmûvesszappanok, levendulával töltött játékok áru‑

sítása
•   Herbária‑termékek: egészséges táplálkozás, szépség‑

ápolás
•   Az Érdi Jógaközpont közös jógagyakorláa, jógabemuta‑

tó, információ a tanfolyamokról.
•   Kőrösi Gyula gyógymasszőr és manuálterapeuta
•   Törö Anikó – talpmasszázs

Előadások, bemutatók:

Kamaraterem:
10.00–10.35   –  Hegymegi Artúr – A földsugárzások,az 

elektroszmog egészségkárosító hatásai, 
védekezési lehetőségek.

10.45–11.20 – Jógabemutató
11.45–12.20 –  Sall Margit – Az életről általában Csakra‑

rendszerünk, mint energiainformációs 
központ.

12.25–13.00 –  Dr. Schuster W. András – Viharálló 
egészség, az öregedés lassítása

Színházterem
11.20–11.40 Meridiántorna, bemutató
14.00–14.30 ógabemutató
15.00–18.00  Élet az élet után R. Kárpáti Péter doku‑

mentumfilmje a halál közeli élményekről!

2015. MÁRCIUS 28. SZOMBAT

EGÉSZSÉGNAP A SZEPES GYULA MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN
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Nyolcvanadik születésnap-
ját ünnepelte múlt pénteken 
a Gárdonyi – azaz a valahai 
tusculanumi, majd 5-ös számú 
– iskola. A tanárok és a diákok 
sokféle programmal készültek 
erre a napra: kiállítás keretében 
és kisfilmben is bemutatták az 
iskola múltját, angolul, németül 
olaszul és spanyolul ismertették 
Gárdonyi életútját. A programot 
többek közt rendhagyó iroda-
lom- és természetismeret-órák, 
közös éneklések színesítették. 
A gyerekek megtapasztalhatták 
azt is, hogyan tornásztak előde-
ik, és több tanár-diák meccs is 
zajlott ezen a pénteken – hogy 

csak pár programot ragadjunk 
ki az egész napos ünnepi ka-
valkádból. Meg kell még emlí-
teni azt a „Happy–filmet”, amit 
az iskola diákjai készítettek, 
természetesen a tanárok aktív 
részvételével – ezt többször is 
levetítették a jeles napon. 

Míg délelőtt a jelenlegi ta-
nárok, diákok ünnepeltek, dél-
után a korábban itt dolgozott 
pedagógusok, valahai kisdiá-
kok, valamint a többi iskola, a 
tankerület és az önkormányzat 
képviselői köszöntötték föl a 
nyolcvan éves intézményt. T. 
Mészáros András iskolazászlót 
ajándékozott az iskolának, amit 

Bács István alpolgármester adott 
át Pintérné Bernyó Piroska meg-
bízott igazgatónak. 

Az alpolgármester köszönetet 
mondott a Gárdonyi pedagógu-
sainak, hangsúlyozva: nagyon 
fontos, hogy az érdi gyerekek 
magas színvonalú oktatásban 
részesülhessenek – ennek az 
elvárásnak a Gárdonyi vezetői, 
pedagógusai minden szinten 
megfelelnek. Bács István be-
szédében utalt a pár éve lezaj-
lott építkezésre, a gimnáziumi 
tagozat elindulására, és arra is, 
hogy az intézmény falai között 
lezajlott az első érettségi is. 

– Sikertörténet a Gárdonyi el-
múlt nyolc évtizede, és biztos 
vagyok benne, hogy ez csak a 
történet eleje – fogalmazott az 
alpolgármester.

Pintérné Bernyó Piroska meg-
bízott igazgató röviden ismer-
tette a nyolcvan esztendős in-
tézmény múltját, hangsúlyozva: 
az épület szinte minden évti-
zedben átalakult, ám az isko-
la szellemisége változatlan: a 
pedagógusok gyermekszeretete, 
a régi értékek, azaz a tudás, 
az ismeretszerzés igénye nem 
változott.

– A módszerek változtak, 
hiszen az elvárások is mások, 
ugyanakkor átemeltük az elő-
dök örökségét. Az ünnepi prog-
rammal diákok és pedagógusok 

közösen tisztelegnek az elmúlt 
80 év előtt. Mai napunk mottó-
ja: múltunk, jelenünk, jövőnk. 
Múltunkat tiszteljük, ismerjük, 
abból építsük jelenünket, és ak-
kor a jövőnk tervezése is sikeres 
lesz – zárta szavait az igazgatónő 
aki – ahogy lapunknak elmondta 
– az ide járt, ide járó gyerekekre 
a legbüszkébb, no meg a kiváló 
tanári gárdára és az új épület-
re, amit igyekeznek tartalommal 
megtölteni; továbbviszik a régi 
hagyományokat, és – fiatal gim-
náziumként – újakat is igyekez-
nek meggyökereztetni. 

Sárközi Márta, a tankerü-
let igazgatója Gárdonyi egyik 
mûvéből olvasott fel, idézve az 
író, tanító szavait: „Ne csak tu-
dománytölcsér legyen az iskola, 
hanem karaktereket fejlesszen, 
egyenesítsen, keményítsen. 
Mert a tudások meghalnak az 
emberrel, de a karakter nemes 
és becses vonásai átszármaznak 
gyermekeire, unokáira, tizedik 
nemzedékére is.”

– Ez az iskola nemcsak ne-
vében, hanem szellemiségében 
is Gárdonyi. Köszönöm vala-
mennyi volt, mai és leendő 
pedagógusának, szülőjének és 
diákjának, hogy Gárdonyi sza-
vaival élve tudják és élik: a falak 
ereje nem a kőben vagyon, ha-
nem a védők lelkében – hangsú-
lyozta a tankerület igazgatója, 
aki az ünnepséget követően la-
punknak elmondta: három érdi 
iskola nyert forrást energetikai 
felújításra. Nyílászárócsere, 
külső vakolás, napkollektorok, 
fûtéscsere valósul majd meg az 
intézményekben. 

– A Bolyai iskolában két hete 
vonult fel a kivitelező, és a na-
pokban megkezdődött a munka 
az Érdligetiben és a Telekiben is. 
Júniusra megtörténik a mûszaki 
átadás is, így a három iskola 
diákjai a szeptembert már egy 
energiatakarékos, korszerû is-
kolában kezdhetik meg – mond-
ta lapunknak Sárközi Márta, 
hozzátéve: szeretné, ha a város 
segítségével a kívülről megszé-
pülő, energiatakarékos épületek 
belül is megújulhatnának. Az 
igazgató kitért arra is, hogy a 
Vörösmarty gimnázium hama-
rosan új tornateremmel gazda-
godik; a projektet a Nemzeti 
Sportközpont koordinálja.

– A városvezetés a Batthyány 
iskola teljes felújítását terve-
zi, amit én nagyon támogatok, 
ahogy azt is, hogy az iskola 
középfokú intézményként is 
mûködjön. Hallottam hasonló 
terveket a Telekivel kapcsolat-
ban is, és remélem, azok is meg 
fognak valósulni – zárta szavait 
a tankerület igazgatója. 

 Ádám Katalin

Energetikai felújítások a Bolyaiban, az Érdligetiben és a Telekiben 

Nyolcvan éves a Gárdonyi
Tanárok és diákok által közösen összeállított, egész napos rendezvénysorozattal 
ünnepelte nyolcvanadik születésnapját múlt pénteken a Gárdonyi iskola, amely e 
jeles napon egy iskolazászlóval is gazdagodott. A résztvevõk megismerkedhettek 
az intézmény múltjával, jelenével – és hogy a jövõrõl se feledkezzünk meg: mint 
Sárközi Mártától, a tankerület igazgatójától egyebek közt megtudtuk, a napokban 
három érdi intézményben indul nagy energetikai felújítás.

Érd egyik legöregebb iskolája egyben a legifjabb is – szinte nem volt olyan évtized, mikor át ne alakították volna, 
2009-ben pedig teljesen megújulhatott

Az épülõ Gárdonyi iskola – annak idején 77 gyerek kezdte meg itt a tanul-
mányait (archív felvétel)

A születésnapra ünnepi mûsorral, különleges programokkal, rendhagyó 
órákkal készültek a tanárok és a diákok
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Az iskolának eddig nem volt zászlaja – a lobogót T. Mészáros András aján-
dékozta a 80. születésnap alkalmából

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

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

Facebook: www.facebook.com/akredenc

Ételallergia, diéta és paleo szaküzlet

Kinyitjuk a Kredenc ajtaját!
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 
Felelős kiadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző. Hirdetésfelvétel: hirdetesfelvetel@helyitema.hu Főszerkesztő: Bognár Nándor. Szerkesztőség: 2030 
Érd, Budai út 24. Telefon/fax: 06-23/523-030. Email: torokjudit@erdiujsag.com Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ. 8200 Veszprém, 
Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor. Nyomdai előkészítés: Tex-Ver Kft.  Terjeszti a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. A lapban megjelent hir-
detések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.  

Kulturális és tudományos 

programok
2015. március 30 – április 5.

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

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési  
alaptevékenységgel  

összeegyeztethető célokra. 
 Információ: Száraz Istvánné  

06-23-365-490/ 101

Programok:

Március 30-án, hétfőn 18 órakor
Cefre palota 
Bödőcs Tibor új önálló estje
Belépőjegy: 2900 Ft
Jegyek megvásárolhatók a 
művelődési központ pénztárá-
ban, hétköznapokon 10-18 óra közt.

Április 8-án, szerdán 18 órakor
Dr. Vekerdy tamás 
gyermek-szakpszichológus 
Jól szeretni 
Tudod-e, hogy milyen a gyere-
ked? előadás
Belépőjegy: 2300 Ft

Klubok programjai:

Vitalitásklub
Március 30-án, hétfőn 17 órakor 
Dumaparti, esetleg nótázás is.  
Vezeti: Makai József

Szókratész klub
páros héten kedden 15-16 óráig
Játékos ismerkedés a magyar 
nyelv gazdagságával. Irodalmi 
szárnypróbálgatások ösztönzé-
se, irányítása gyermekeknek.
Vezeti: Daróciné Márti néni

Meridian torna 
ingyenes gyakorló klub
hétfőnként 9 órakor 
Élj 100 évet egészségesen a 3-1-
2 meridián gyakorlatokkal!
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Öko kör
indul Érden a klubövezetben   
Enikő u. 2/A.
Vezető: Zemlényiné Danka 

Gitta. Elérhetőségek:  
06 30-868-3558 
dgittus@gmail.com

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 hangol-
va című kiállítása látható április 
5-ig. 

Az előtéri fotógalériában
Bodor Izabella és Szánthó 
Tibor közös fotókiállítása
A kiállítás megtekinthető az 
előtéri fotógalériában április 7-ig.

 
Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23-363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Húsvét vasárnap (április 5-én) 
a múzeum ZÁRVA!

Nyitva tartás  (március 31-ig)
K-P:  10-17 óráig
Szo-V:  10-18,00 óráig 

Április 1-től 
Keddtől vasárnapig:  
 10,00 – 18,00

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.
2.  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói.
3.  3276 expedíciós nap, a 

múzeumalapító geográfus 
újraolvasva

4.  Hely- és sporttörténeti 
kiállítás

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

Időszakos kiállítás 
Dr. Szilágyi László vegyészpro-
fesszor (Debreceni Egyetem):

Elindultam szép hazámból 
című, négy világrészt bemutató 
fotókiállítása
A kiállításra a belépés díjtalan!

  

A Magyar Földrajzi Múzeum tetőté-
ri előadóterme, valamint  

a kocsiszín rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel  
összeegyeztethető célokra. 

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

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

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

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

A zenei könyvtár programja 
30. (hétfő) 18 óra
Zenei klub 
– Csúnya-e a kortárs zene
Vendég: Horváth Barnabás, 
Erkel-díjas zeneszerző
június 30-ig
Visszatekintő kiállítás – válo-
gatás korábbi rajzpályázataink 
díjnyertes munkáiból

A könyvtár részlegeibe 18 
éves korig és 70 éves kor felett 

INGYENES a beiratkozás. Családi 
jegy váltása, érvényes diákiga-

zolvány, pedagógusigazolvány és 
nyugdíjas igazolvány is  
kedvezményre jogosít. 

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

nem vonatkoznak!

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

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

Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h
 
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h

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

Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)

kedd, szerda, péntek:  zárva
hétfő:  12 – 18 h
csütörtök:  12 – 17 h

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

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

06 23-360-143

Pirk László 
Munkácsy-díjas festőművész

SZÍN VETÜLETEK 
című kiállítása

megtekinthető április 15-ig

Roma ügyfélfogadás

Az Érd Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke,
Rafael Attila 

a hétfői és szerdai  
napokon

13 és 15 óra között
ügyfélfogadást tart

a Polgárok Háza  
204-es szobájában.

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Alsó tagozat: 
I. helyezést ért el: 
  Medveczki Kata 4. osztályos tanuló, Kõrösi 

Csoma Sándor Általános Iskola (Érd) 
  Medveczki Máté 2. osztályos tanuló, 

Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
(Érd) 

II. helyezést ért el: 
  Nagy Szonja 3. osztályos tanuló, 

Mindszenty József Római Katolikus 
Általános Iskola (Budaörs) 

  Tóth-Marth Bence 2. osztályos tanuló, 
Eötvös József Általános Mûvelõdési 
Központ Általános Iskolája (Diósd) 

III. helyezést ért el: 
  Dósa Emese 4. osztályos tanuló, Érdligeti 

Általános Iskola (Érd) 
  Mozol Katalin 2. osztályos tanuló, 

Gárdonyi Géza Általános Iskola (Érd) 
  Nagy Zsófia 1. osztályos tanuló, Érdligeti 

Általános Iskola (Érd) 
  Vikár Dániel 3. osztályos tanuló, Kõrösi 

Csoma Sándor Általános Iskola (Érd) 

Felsõ tagozat: 
I. helyezést ért el: 
  Szalma Borka 5. osztályos tanuló, Kõrösi 

Csoma Sándor Általános Iskola (Érd) 

  Szalma Luca 7. osztályos tanuló, Kõrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola (Érd) 

II. helyezést ért el: 
  Cserni András 5. osztályos tanuló, 

Marianum Általános Iskola (Érd) 
  Szlovacsek Anna Mira 5. osztályos tanuló, 

Vörösmarty Mihály Gimnázium (Érd) 
III. helyezést ért el: 
  Darabos Ábel 6. osztályos tanuló, Érdligeti 

Általános Iskola (Érd) 
  Gróh Janka 6. osztályos tanuló, Kõrösi 

Csoma Sándor Általános Iskola (Érd)

A 2015. évi Prózamondó verseny eredményei 
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március 30. hétfő
8:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
8:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
9:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:15 Mozgás sportmagazin
9:45 Itthon – otthon 12/6. rész 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
10:15 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:45 Ízőrzők 35.
11:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
11:30 Fény-Kép kulturális magazin
16:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:30 Kézilabda mérkőzés Magyar Kupa Győr – Érd
18:00 Mozgás sportmagazin
18:30 Fény-Kép kulturális magazin
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda mérkőzés Magyar Kupa 2. mérkőzés
21:00 A Szent Mihály Templom titkai  

Szerkesztő-riporter: Szluka Eszter  
Operatőr:Palcsó Ildikó 
Az ófalusi katólikus templom történetét bemuta-
tó dokumentumfilm.

21:30 Híradó ism.
21:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
22:15 Világ világa 

Magyar dok.film 35’ ism. 
Rendező: Gulyás Gyula

22:50 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:05 Híradó ism.

március 31. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Itthon – otthon 12/6. rész 

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

dalom
9:30 Az utolsó szó jogán 3/2. rész 

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

16:00 Híradó
16:15 Fény-Kép kulturális magazin
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Kézilabda mérkőzés ism. Magyar Kupa
18:30 Ízőrzők 36.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Labdarúgó mérkőzés Érd – Tápiószecső
21:10 Táncos  

színes, magyar játékfilm, 2006  
rendező: B. Nagy Tibor 
szereplő(k): Parászka Előd, Fülöp Beáta, Győrffy 
András, Ördög Miklós Levente, Sebestyén Aba, 
Szabadi Nóra 

22:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:55 Híradó ism.

április 1. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Az utolsó szó jogán 3/2. rész 

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

10:50 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
11:05 Világ világa 

Magyar dok.film 35’ ism. 
Rendező: Gulyás Gyula

11:40 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-
dalom

15:00 Híradó
15:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
15:30 Éltető mozgásban 2. rész 

portréfilm 2006  
rendező Tóth Péter Pál 

16:20 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-
dalom

16:50 A Szent Mihály Templom titkai  
Szerkesztő-riporter: Szluka Eszter  
Operatőr:Palcsó Ildikó 
Az ófalusi katólikus templom történetét bemuta-
tó dokumentumfilm.

17:20 Labdarúgó mérkőzés ism. Érd – Tápiószecső
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 Az utolsó szó jogán 3/3. rész 

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

20:35 A Szent Mihály Templom titkai  
Szerkesztő-riporter: Szluka Eszter  
Operatőr:Palcsó Ildikó 
Az ófalusi katólikus templom történetét bemuta-
tó dokumentumfilm.

21:05 Zöld kommandó 5/5. rész 
környezetvédelmi filmsorozat

21:35 Mozgás sportmagazin ism.
22:05 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:20 Zöld kommandó 5/5. rész 

környezetvédelmi filmsorozat
22:50 Híradó ism.

április 2. csütörtök
8:00 Híradó 
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Fény-Kép Kulturális magazin
9:15 Az utolsó szó jogán 3/3. rész 

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

9:50 Itthon – otthon 12/6. rész 
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat

10:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:35 A Szent Mihály Templom titkai  

Szerkesztő-riporter: Szluka Eszter  
Operatőr:Palcsó Ildikó 
Az ófalusi katólikus templom történetét bemuta-
tó dokumentumfilm.

11:05 Zöld kommandó 5/5. rész 
környezetvédelmi filmsorozat

16:00 Híradó
16:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
16:45 Mozgás sportmagazin
17:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:30 A Szent Mihály Templom titkai  

Szerkesztő-riporter: Szluka Eszter  
Operatőr:Palcsó Ildikó 
Az ófalusi katólikus templom történetét bemuta-
tó dokumentumfilm.

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

környezetvédelmi filmsorozat
19:00 Híradó 
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Táncos  

színes, magyar játékfilm, 2006  
rendező: B. Nagy Tibor

21:00 Egy házasság első napja  
színes, magyar dokumentumfilm, 2005 56’  
rendező: Zsigmond Dezső 
operatőr: Bucsek Tibor 

22:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:15 Itthon – otthon 12/6. rész 

ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
22:45 Világ világa 

Magyar dok.film 35’ ism. 
Rendező: Gulyás Gyula

23:20 Híradó ism.

április 3. péntek
8:00 Híradó
8:15 Kézilabda mérkőzés ism. Magyar Kupa
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

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

10:35 Itthon – otthon 12/6. rész 
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat

11:05 Világ világa 
Magyar dok.film 35’ ism. 
Rendező: Gulyás Gyula

11:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:30 Híradó 
16:45 Ízőrzők 36.
17:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:30 Zöld kommandó 5/5. rész 

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

dalom
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 A nagy generáció 

színes, magyar játékfilm, 1985 109’ 
rendező: András Ferenc 
szereplő(k):  
Cserhalmi György (Réb), Eperjes Károly (Makai), 
Kiss Mari (Mari), Koltai Róbert (Nyikita), Udvaros 
Dorottya (Bea), Hollósi Frigyes, Major Tamás 
(Nagypapa), Ujlaki Dénes, Szikora Róbert, 
Melanie Jeane (Marylou), Komár László

21:20 Híradó ism.
21:35 Egy házasság első napja  

színes, magyar dokumentumfilm, 2005 56’  
rendező: Zsigmond Dezső 
operatőr: Bucsek Tibor 

22:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:50 Mozgás sportmagazin
23:20 Híradó ism.

április 4. szombat
9:00 Híradó
9:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

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

10:35 Egy házasság első napja  
színes, magyar dokumentumfilm, 2005 56’  
rendező: Zsigmond Dezső 
operatőr: Bucsek Tibor 

11:35 Ízőrzők 36.
15:30 Híradó
15:45 Mozgás sportmagazin
16:15 Zöld kommandó 5/5. rész 

környezetvédelmi filmsorozat
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Egy házasság első napja  

színes, magyar dokumentumfilm, 2005 56’  
rendező: Zsigmond Dezső 
operatőr: Bucsek Tibor 

18:00 Fény-kép kulturális magazin
18:30 Itthon – otthon 12/7. rész 

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

dalom
20:00 Világ világa 

Magyar dok.film 35’ ism. 
Rendező: Gulyás Gyula

20:35 Itthon – otthon 12/7. rész 
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat

21:05 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
ism.

21:35 A nagy generáció 
színes, magyar játékfilm, 1985 109’ 
rendező: András Ferenc

április 5. 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 36.
15:10 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:40 Világ világa 

Magyar dok.film 35’ ism. 
Rendező: Gulyás Gyula

16:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:30 A nagy generáció 

színes, magyar játékfilm, 1985 109’ 
rendező: András Ferenc

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

sadalom
19:00 A Szent Mihály Templom titkai  

Szerkesztő-riporter: Szluka Eszter  
Operatőr:Palcsó Ildikó 
Az ófalusi katólikus templom történetét bemuta-
tó dokumentumfilm.

19:30 Három nővér 
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György 
Társulata előadása

23:15 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:45 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 

2015. március 30 –április 5.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

A városi  könyvtár  tavaly  indí-
totta  el  azt  a  havonként  egy-
szer  jelentkező  irodalmi  ren-
dezvénysorozatot,  amelynek 
célja,  hogy  a  kortárs  magyar 
írók  műveit  népszerűsítse,  és 
a  személyes  találkozással  kö-
zelebb  hozza  a  szerzőket  a 
helyi  közönséghez.  Március 
18-án  Ferdinandy Györggyel  és 
Csender Leventével találkozhat-
tak  az  érdi  irodalomkedvelők. 
Az írókkal Urbán László folyta-
tott kötetlen beszélgetést. 
–  Egy  kedves  barátom  sze-

rint,  végleg  fel  kell  hagynom 
a  „hetvenkedéssel”,  miután 
ebben  az  esztendőben  betöl-
töm  a  nyolcvanadik  életévemet 
–  tréfálkozott  az  est  kezdetén 
Ferdinandy  György  író,  költő, 

irodalomtörténész, egyetemi  ta-
nár, aki, noha 1956-ban el kellett 
hagynia  az  országot,  és  csak 
50  évvel  később  térhetett  újra 
vissza,  számos  hazai  irodalmi 
díjjal,  kitüntetéssel  dicseked-
het. Életrajza valóságos kaland-
regény.  Az  1956-os  forradalom 
és  szabadságharc  leverése  után 
Franciaországba távozott a meg-
torlás elől. A strasbourgi egyete-
men 1959-ben irodalomtörténeti 
doktori címet szerzett, majd éve-
ken  át  a  Puerto  Rico-i  egyetem 
tanára volt, és csak több évtized 
eltelte után tért vissza hazájába, 
hogy  aztán  még  évekig  ingáz-
zon Florida és Budapest között. 
Mára már  csendes  alkotói  éveit 
éli  a  fővárosban,  míg  spanyol 
anyanyelvű,  karibi  felesége  az 
ELTÉ-n tanít. 
Nyolc  évig  francia  író  volt 

– mesélte Ferdinandy György –, 
de  aztán  ráébredt  arra,  hogy  a 
magyar nyelv nemcsak jóval ár-
nyaltabb és gazdagabb, de sok-
kal  több lehetőséget és szabad-
ságot  is  kínál  az  író  számára, 
több  esélyt  ad  a  kreativitásra, 
mert  –  ahogy  fogalmazott  –  „a 
magyarban mi írók találjuk ki a 
saját nyelvünket, és ezt később 
az  akadémia  tudomásul  veszi, 
míg  a  franciáknál  ez  fordítva 
van: ott az akadémikusok alakít-
ják a nyelvhasználat szabályait, 
amitől  nem  engednek  eltérni.” 

Egyébként  21  éves  volt,  ami-
kor  Franciaországba  emigrált, 
és saját elmondása szerint azért 
kezdett  el  írni,  mert  zavarta, 
hogy a franciák félreértelmezték 
a  magyarországi  ‘56-os  esemé-
nyeket.  Sőt,  egyesek  fasisztoid 
megnyilvánulásként  emleget-
ték, az író ezért érzett késztetést 
arra, hogy a francia fiataloknak 
meg  kell  magyaráznia,  ponto-
san mi és miért történt 1956-ban 
Magyarországon.  Így kezdett el 
franciául  írni, és az azóta eltelt 
évtizedek  alatt,  több  nyelven 
is,  rengeteg könyve  jelent meg. 
A legelsőt,  amelynek  címe: 
Sziget  a  víz  alatt,  a  strasbour-
gi  röplabdacsapat  nyomtatta  ki 
500 példányban,  és még aznap 
el  is  kelt  mind,  mert  elvitték 

egy  pedagógus  konferenciára, 
ahol  a madagaszkári  tanárok  a 
címe  alapján,  abban  a  hitben 
vásárolták  fel,  hogy  francia  re-
gényt  visznek  haza  szuvenír-
ként,  ám  a  történet  valójában 
egy  budapesti  autóbuszkalauz-
ról  szólt.  Ezt  követően  30  ma-
gyar,  44  francia  és  két  spanyol 
nyelven  írt  könyve  jelent  meg. 
Legutóbbi,  A francia  asszony 
című,  amit  francia  felesége  ih-
letett, akivel háromszor házaso-
dott össze, és akit ötven év után 
még  ma  is  szeret  –  árulta  el  a 
szerző.  Kalandos  életének  kö-
szönhetően három francia gyer-
meke  született,  karibi  feleségé-
től van egy fia, dédunokái pedig 
dánok.  Gyermekeivel  rendsze-
resen  tartja  a  kapcsolatot,  hol 
Floridában, hol Puerto Ricóban 
találkoznak. Unokái és déduno-
kái öt országban szóródtak szét, 
pedig – mint minden nagypapá-
nak  –  Ferdinandy  Györgynek 
is  az  volt  a  vágya,  hogy  majd 
a  család  legkisebbjei  ott  kerge-
tőznek  a  kertjében,  de  az  élet 
másként alakította a sorsát. 
Bár életének nagy részét szá-

mos kaland és utazás jellemez-
te, az író mára a csendes alkotás 
napjait éli a fővárosban, és úgy 
véli,  a  Nyugat-Európában,  Dél-
Amerikában, Észak-Amerikában 
és a Karibi-térségben szerzett ta-
pasztalatait most már leginkább 

a térségben élő magyarok meg-
ismerésével  igyekszik  bővíteni. 
Elárulta,  szeretné  rendbe  tenni 
életművét,  ezért  mostanság  a 
„lomtalanítással”  van  elfoglal-
va, de közben az Álomtalanítás 
című kötetén is dolgozik, amely 
reményei  szerint  egy  hónapon 
belül  már  kapható  lesz  –  tud-
tuk meg a József Attila-díjas és 
Saint-Exupéry-díjas írótól.
Ezt követően Csender Levente 

mesélt  írói  munkásságáról. 
Mint  mondta,  napjainkban  az 
utazás,  a  kalandok  keresése  a 
fiatalok  számára  nagy  kihívást 
jelent.  Igaz,  ő még  szinte  gyer-
mekként  hagyta  el  otthonát, 
és  próbált meg  egy  számára  új 
társadalomba  beilleszkedni. 
A Székelyudvarhelyen  született 
fiatal irodalmár 1991-ben, 14 éves 
korában került Magyarországra. 
Noha  ő  nem  távolodott  el  túl 
messzire  a  hazájától,  és  nyelvi 
nehézségei  sem  voltak,  ennek 
dacára a beilleszkedés neki sem 
ment  könnyen,  ezért  érzi  úgy, 
hogy  –  a  korkülönbség  és  az 
eltérő országhatárok ellenére is 
–  közös  a  sorsuk  Ferdinandy 
Györggyel,  akivel  hosszú  évek 
óta kiváló kapcsolatot  ápolnak, 
és  szinte  elválaszthatatlanok 
lettek.  Az  ifjú  író  első  könyve 
Zsírnak  való  címmel  2003-ban 
látott  napvilágot,  majd  2006-
ban  a  Szünőföldem  (nem  be-
tűhiba,  a  szerző  nevezte  így) 
majd  a  Fordított  zuhanás,  és 
2013-ban  Murokszedők  című 

kötetek követték. Legelső köny-
vének  lenyűgöző  a  nyelvezete, 
amely  rengeteg  Erdélyből  ho-
zott, a városi emberek számára 
ismeretlen szót tartalmaz, ezért 
a  könyv  végén  egy  szómagya-
rázat  is  olvasható.  Az  elbeszé-
lések is az erdélyi élményekből 
táplálkoznak, mivel az író min-
den nyarát egy erdőszéli kis fa-
luban,  Oroszhegyen  töltötte  el, 
és  az ott  átélt  események mély 
nyomot hagytak a lelkében. 
Urbán László szerint Csender 

Levente  legutóbbi  kötetének 
nyelvezete  már  jelentős  válto-
záson ment keresztül. Elhagyta 
a  szülőföld  ízes  nyelvezetét. 
Mi  ennek  az  oka?  –  faggatta 
az  írót,  aki  elmondta:  mivel 
életének  nagyobb  részét  már 
Magyarországon  töltötte,  a 
változás  irodalmi  nyelvében 
is  érezhető.  Első  kötetében  az 
Oroszhegyen történt eseménye-
ket  dolgozta  fel,  de  amióta  itt 
él,  nemcsak  a  stílusa,  a  világ-
látása  is  sokat  változott,  ezért 
úgy érzi, erőltetettnek tűnne, ha 
továbbra  is  úgy  írna,  mint  sok 
évvel  ezelőtt.  Hozzátette:  ma-
ga  is  meglepődött  azon,  hogy 
sokan  a  reménytelenség  és  a 
„világvége”  hangulatot  élik  át 
elbeszéléseit olvasva, holott so-
ha  nem  volt  ilyen  szándéka, 
sőt,  nem  egy  vidám,  nevettető 
novellát  is  írt.  Például  a  Sanyi 
utazása  című  elbeszélése  kife-
jezetten vicces. Igaz, előfordult, 
hogy  egy  érdeklődő  kizárólag 
azért  vásárolta  meg  a  kötetét 
egy  irodalmi  estet  követően, 
mert  azt  remélte,  hogy  mind-
egyik novellája nevettető, majd 
nagyot  csalódott,  amikor  az  el-
lenkezőjével találkozott. Az író-
nak azonban nem kifejezetten a 
nevettetés a küldetése – hangsú-
lyozta a szerző. Most is rengeteg 
megírásra  váró  téma  van  még 
a  tarsolyában,  de  ifjú  apaként 
most  a  családi  feladatok  kerül-
tek előtérbe számára, ami miatt 
nem publikál  annyit,  amennyit 
szeretne,  de  amint  megteheti, 
ismét az  írás kerül előtérbe. Ez 
annál  is  inkább  öröm  lesz  az 
olvasók számára, mert Csender 
Leventét  korunk  egyik  ígéretes 
író  tehetségeként  ismerhették 
meg.   Bálint Edit

Két, az emigránsok sorsát osztó író volt az Érdi Irodalmi Estek vendége

A francia asszony és a fordított zuhanás
Noha egyikük már túl van a nyolcvanon, másikuk meg 
e tiszteletre méltó életkornak csupán a feléhez köze-
ledik, mégis a két író, a tapasztalt Ferdinandy György 
és ifjú pályatársa, Csender Levente elválaszthatatlan 
jó barát, hiszen magyarként mindketten átélték az 
emigráns lét élményét. A prózaírók a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárban az Érdi Irodalmi Estek márciusi 
rendezvényén meséltek munkásságukról és kalandos 
életükrõl. 

A szerzõk elhozták legújabb köteteiket is, amelyekbõl a rendezvény végén 
vásárolhattak az est résztvevõi

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Csender Leventét és Ferdinandy Györgyöt a közös sors és az irodalom fûzi 
egymáshoz

A könyvtár igazgatóhelyettese, Ben
csik Ildikó köszöntötte az est ven
dégeit és a közönséget



Érdi Újság8 XXV. évfolyam, 2015. március 26.információk

Sajtóközlemény

Balkán és Európa együtt
Testvérvárosunk, Szabadka sikeresen pályázott az Európa a polgárokért programban, amelyben 
Érd Megyei Jogú Város partnerként vesz részt. A pályázat célja hálózatok kialakítása a hosszú 
távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek együttmûködésük tartósabbá 
tétele érdekében. A pályázat lehetőséget biztosít a kapcsolatépítésre és az együttmûködésre a 
Balkán országai és az EU között. A projektben 19 partner vesz részt – 12 EU tagállam és 7 balkáni 
ország – 12 különböző országból.

A projekt várható hatásai:
–  Az európai identitás kialakítása a polgárokban
–  Megerősített együttmûködés a helyi hatóságok, a civil társadalom és a polgárok között az 

EU-ban és a Balkánon
–  Fokozott állampolgári részvétel uniós ügyekben
–  A polgárok, a helyi hatóságok és a civil társadalom ismereteinek növelése az EU-bővítésről

Szabadka 3 nemzetközi eseményt szervez, amelyre a 19 partnerországból különböző számú 
delegáció vesz részt. Az első rendezvény Eszéken volt, a második Ravennában, a harmadik, 
egyben záró pedig Szabadkán kerül megrendezésre várhatóan 2015. őszén.

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
helyi sportról és sporttevékenység támoga-
tásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormány-
zati rendelete alapján pályázatot hirdet a 
sportszervezetek támogatására elkülönített 
összeg elnyerésére, illetve célirányos fel-
használására.

Pályázat célja: A városban mûködõ sport-
szervezetek munkájának, illetve sportese-
ményeinek, rendezvényeinek támogatása. 

Pályázatot nyújthatnak be: Érd Megyei 
Jogú Város közigazgatási területén mûködõ, 
a sportról szóló 2004. évi I. törvény alap-
ján létrehozott, és érdi székhellyel nyil-
vántartásba vett sportszervezetek, amelyek 
tevékenységük révén megfelelnek a sportról 
és a sporttevékenység támogatásáról szóló 
12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet-
ben, valamint a sportkoncepcióban megfo-
galmazott feltételeknek, támogatási elvek-
nek.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
•  a kérelmezõ pontos megnevezését, 

képviselõjének nevét, címét,
•  a sportolók létszámát,
•  a kérelmezõ elõzõ évi mûködésének hite-

lesített, egyszerûsített pénzügyi beszá-
molóját (mérlegét), sportszakmai adatait,

•  a tárgyév tervezett költségvetését, ver-
senynaptárát, éves programját,

•  az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt 
elrendelõ jogerõs végzésének másolatát,

•  a kérelmezõ bankszámlaszámát, adószá-
mát,

•  az igényelt támogatás nagyságát,
•  a pályázati összeg szükségességének 

részletes szakmai indoklását, saját terve-
zett bevételeket,

•  egyéb támogatásokat,
•  a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség 
fennállásáról, vagy annak hiányáról szóló 
nyilatkozatot.

Önkormányzati költségvetési támogatás-
ban az a sportszervezet részesülhet, amely 
(amennyiben volt ilyen) elszámolt az elõzõ 
évben kapott támogatással, illetve nincs a 
helyi önkormányzati adóhatóság, valamint 
a Nemzeti Adó és Vámhivatal hatáskörébe 
tartozó lejárt köztartozása, vagy köztarto-
zását folyamatosan, az elõre meghatározott 
törlesztõ részlettel teljesíti. Ennek tényét a 
pályázónak a fenti hatóságok által kiállított, 
hatvan napnál nem régebbi közokirattal, 
vagy a köztartozás fenn nem állása, illetve 
törlesztése tekintetében tett 30 napnál nem 
régebbi közjegyzõi okiratba foglalt nyilatko-
zatával kell igazolnia. 

A sportszervezet köteles éves pénzügyi ter-
vet készíteni, megtervezni az önkormányza-
ti támogatás felhasználásának módját, mely 
összeg más célra nem használható fel.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó sport-
szervezet alapszabályát, a sportban elért 
eredményeit, a tagok számát és a sportban 
foglalkoztatottak számát. 

A támogatást igénylõ sportszervezet 
önkormányzati tulajdonú ingatlan haszná-
lata esetén köteles az ingatlan fenntartásá-
val és felújításával kapcsolatos költségeket 
külön megnevezni és azt igazolni.

Támogatás csak szakosztályonkénti bontás-
ban, feladat meghatározással igényelhetõ.

Önkormányzati költségvetési támogatás a 
következõkben meghatározott követelmé-
nyek teljesítése esetén igényelhetõ:

Az igénylõ:
a) Magyarországon bejegyzett nemzeti 

sportszövetségek egyikének tagja, és az álta-
luk szervezett versenyrendszerben szerepel, 
melyet az adott nemzeti sportszövetség által 
kiállított igazolással bizonyít,

b) a Sportszövetség mûködése megfelel a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint 
a  sport területén képesítéshez kötött tevé-
kenységek gyakorlásához szükséges képesí-
tések jegyzékérõl  szóló 157/2004. (V. 18.) 
Korm. rendelet elõírásainak.

Elõnyt élvez az a pályázó, aki nagyobb 
számban foglalkoztat munkavállalóként 
sportszakembert, edzõt, valamint minél 
nagyobb óraszámban tart sportfoglalkozáso-
kat, továbbá rendszeresen részt vesz városi 
sporteseményeken, versenyeken, tömeg-
sport rendezvényeken, illetve akinek tevé-
kenysége ilyen események szervezésére is 
kiterjed.

A pályázatot az önkormányzat által kibo-
csátott adatlap pontos kitöltésével és a mel-
lékletek csatolásával kell a Sport, Ifjúsági és 
Közrendvédelmi Bizottság címére zárt borí-
tékban az Ügyfélszolgálaton leadni.

A beérkezett pályázatokat a Közgyûlés 
Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi 
Bizottsága véleményezi és dönt a támogatás 
mértékérõl.

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. 
év április hó 10. nap.  

Elbírálás: 30 napon belül.
A pályázók a döntést követõen írásos érte-

sítést kapnak.
A támogatásban részesített pályázók jegy-

zéke az Érdi Újságban és az Önkormányzat 
honlapján közzétételre kerül.

Az elnyert támogatás célirányos felhasz-
nálása érdekében az Önkormányzat a pályá-
zókkal a támogatási szerzõdést köt. A támo-
gatás felhasználását és a program megva-
lósítását az Önkormányzat a szerzõdésben 
meghatározott módon ellenõrzi.

A sportegyesület a támogatás összegé-
nek felhasználásáról legkésõbb a támogatást 
követõ év március 31-ig köteles elszámolni 
és szakmai beszámolót készíteni. Az elszá-
molás és szakmai beszámoló elfogadásáról a 
bizottság dönt.

A támogatási szerzõdésben rögzített céltól 
eltérõ felhasználás, vagy a feladat teljesítésé-
nek elmaradása esetén a támogatás azonnal 
megszüntethetõ, illetve a támogatás össze-
gét vissza kell fizetni.

A pályázattal kapcsolatos további felvilá-
gosítást a Polgármesteri Hivatal sportrefe-
rense ad.

A pályázati ûrlapok a Polgármesteri 
Hivatal sportreferensénél vehetõk át, vagy 
letölthetõk az érdi honlapról (www.erd.hu).

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT

SPORT, IFJÚSÁGI  ÉS KÖZRENDVÉDELMI 
BIZOTTSÁG

Felhívás 

az Érdi Sport Díjra
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekrõl szóló 
40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete 12. § (1) értelmében Érdi Sport Díj adományozható 
a város érdekében kifejtett kiemelkedõ sportmunkáért, vagy nemzetközi sport teljesítményért 
azoknak a személyeknek, vagy csapatoknak, akik a mérhetõ teljesítmény mellett magatartásukkal 
is példaként állíthatók a város közössége elé.

A díj az Országos Sportnap alkalmából, a Közgyûlés májusi ülésén kerül átadásra.
Az Érdi Sport Díj odaítélésére a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság tesz javaslatot. 

A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság javaslatokat vár a kitüntetendõ személyekre!
A javaslatokat a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottságnak címezve, a Polgármesteri 

Hivatal Humán Irodáján kell benyújtani. (Érd, Budai út 8. fsz. Humán Iroda).
A benyújtás határideje: 2015. április 10.
 Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság

Ismét autót nyerhet a legjobb!
Az elmúlt évek kedvezõ tapasztalatai alapján az ORFK-Országos Balesetmegelõzési Bizottság 
idén is meghirdeti a „Közlekedik a család” közlekedésbiztonsági vetélkedõt. 

A verseny fõdíja egy Skoda Fabia Combi személygépkocsi. Nevezhet minden olyan magyar-
országi lakóhellyel rendelkezõ család, ahol legalább az egyik szülõ rendelkezik érvényes „B” 
kategóriás vezetõi engedéllyel, továbbá 6-17 év közötti gyereke(ke)t nevelnek. 

A területi versenyeket a fõvárosi és a megyei balesetmegelõzési bizottságok bonyolítják 
le 2015. április 25. és június 13. között A Pest Megyei Balesetmegelõzési Bizottság az alábbi 
idõpontban és helyszínen rendezi a megyei fordulót:

Június 6. Cegléd

A pontos helyszínekrõl és idõpontokról a verseny honlapján – www.kozlekedikacsalad.hu 
– tájékozódhatnak az érdeklõdõk. 

A területi versenyre a fenti honlapon elektronikus úton, valamint a vetélkedõ napján, a hely-
színen személyesen lehet jelentkezni.

A honlapon május 1. és június 7. között ötfordulós játékos közlekedésbiztonsági vetélkedõ 
kerül lebonyolításra. A feladatokat eredményesen teljesítõk között fordulónként kisorsolásra 
kerül a Hungaroring Sport Zrt. felajánlásaként a Formula 1 Magyar Nagydíjra 2 db belépõ, 
az Autós Nagykoalíció felajánlásaként 1 db 10.000 Ft értékû üzemanyag utalvány, valamint a 
Porsche Hungária Kereskedelmi Kft. felajánlásaként 1 db 10.000 Ft értékû Skoda ajándékcso-
mag.

 Az internetes játékra családok is jelentkezhetnek, és fordulónként pontokat gyûjthetnek. 
A legeredményesebben szereplõ család részére a szervezõk lehetõséget biztosítanak, hogy az 
országos döntõbe jusson és ott a területi versenyek legjobbjaival mérje össze tudását.

 
Az országos döntõ 2015. június 21-én, Mogyoródon, a Hungaroringen kerül megrendezésre. 
A családok tesztlap kitöltése után autós és kerékpáros ügyességi feladatokban, mûszaki 

ismeretekben és elsõsegélynyújtás terén mérik össze felkészültségüket. A Skoda Fabia Combit 
bármely család megnyerheti, mely ismeri, és megfelelõen alkalmazni is tudja a mindennapok 
biztonságos közlekedéséhez szükséges szabályokat.

Pályázati felhívás
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Bûnmegelõzés, összefogással

Fórum

Bankszámla, bankkártya, hitel-
kártya, bevásárló kártya, átuta-
lás. Szinte minden pénzügyet 
el lehet már intézni virtuális 
pénzforgalommal. Gyors, biz-
tonságos, hatékony. Mindezek 
ellenére még létezik néhány 
üzlet, intézmény, vendéglátó-
egység, ahol nem lehetséges a 
kártyás vásárlás, vagy kényelmi 
szempontokból mégis csak a 
régóta használt készpénzt hasz-
náljuk.

De feltétlenül szükséges kész-
pénz használata? És mennyi 
készpénzt tartsunk magunknál? 
Hol tartsuk a készpénzt?

Ha már kénytelenek vagyunk 
készpénzt otthon tartani, töre-
kedjünk arra, hogy minél ki-
sebb összeget tartsunk otthon. 
A kivett összeget lehetőleg 
tartsuk magunknál, illetve csak 
közvetlenül a használat előtt 
vegyük ki a pénzintézetből. 
Bevásárláshoz már szinte min-
den áruházban rendelkezésünk-
re áll készpénzfelvételi terminál, 
illetve lehetőség nyílik kártyás 
fizetésre. Bankkártyánkat és a 
PIN-kódot sose tartsuk egy he-

lyen! Figyeljünk arra, hogy fi-
zetéskor ne álljanak közel hoz-
zánk, ne lássák, amikor beütjük 
a PIN-kódot, illetve azt, hogy 
hova tesszük el a pénzünket!

Amennyiben otthon tartunk 
nagyobb mennyiségű készpénzt 
vagy jelentős értékű vagyontár-
gyat, érdemes egy széfbe befek-
tetni, és azt nem látható helyen, 
rögzítve tárolni. A filmekből is 
jól ismert, köztudomású „rej-
tekhelyek”, mint mondjuk egy 
kép mögött, könyvek között, 
ruhásszekrény, fehérneműs ko-
mód, éjjeliszekrény, fiók nem 
adnak hatékony védelmet. 
Érdemes ezeket a helyeket ke-
rülni, amennyiben nem szeret-
nénk, hogy a betörőknek köny-
nyű dolga legyen.

Kisebb összegű készpénzt 
sem szabad könyvben, vázá-
ban, az imént említett bútorok-
ban tartani. Javasolt kevésbé 
evidens rejtekhelyet választani, 
és azt legfeljebb egy bizalmi 
személlyel közölni, szükség 
esetén.

Bevásárlás során hajlamosak 
vagyunk a különféle termékekre 

Ingyenesen hívható telefonszámaink:  107
  112 
Érdi és Diósdi Városi Polgárőrség:  06-23-374-459
  06-30-621-2596
     06-30-621-2579
Százhalombatta Polgárőrség:  06-23-358-723 
Tárnok Polgárőrség:  06-30-621-2897
Pusztazámor Polgárőrség:  06-70-413-7209
Sóskút Polgárőrség:  06-70-555-4955

Kézpénz - készpénz

koncentrálni, így előfordulhat, 
hogy csak pillanatokra, vagy 
akár percekre is felügyelet nél-
kül hagyjuk táskánkat, kabátun-
kat, szinte felkínálva értékeinket 
a tolvajoknak. A zsebtolvajok 
működési területeként funk-
cionáló bevásárlóközpontok-
ban is jó szolgálatot tehetnek 
a pénztárcát a táskához vagy 
zsebünkhöz rögzítő láncok, mi-
ni személyi riasztók, amelyek 
divatos kellékként és biztonsági 
eszközként is funkcionálnak.

Ha úgy érezzük, memóri-
ánk már nem a régi, érdemes 
vagyonleltárt készíteni, amely 
során egy füzetben összegez-
zük vagyontárgyainkat és azok 
értékét, azonosító számát. Ezt 
semmiképpen se otthon tartsuk, 

hanem például egy megbízható 
rokonnál, jóbarátnál, hiszen ha 
a betörők saját ingatlanunkban 
találják meg, térképként szol-
gálhat: hol, milyen értékeket is 
érdemes felkutatni. Ha pedig 
megtörténik a baj, nyomozás-
kor és a biztosítási ügyintézés 
során sem árt, ha azonnal lista 
áll rendelkezésre a keresett ér-
téktárgyakról!

Ha ismeretlen, gyanús autót, 
személyeket lát többször elha-
ladni a környéken, jegyezze fel 
a rendszámát vagy típusát, is-
mertetőjelét, ne féljen felvenni 
a kapcsolatot munkatársukkal, 
vagy hívja azonnal ingyenesen 
hívható telefonszámainkat!

Érdi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

Nem hallgathatok, mert szinte naponta 
szembesülök ezekkel a riasztó hírekkel. 
Jelen írás időszerűségét pedig az adja, hogy 
figyelmeztetés jelent meg az interneten, mi-
szerint a napokban Tárnokon apró szögek-
kel megtűzdelt hurkát, kolbászt dobáltak 
el az utcán, több állat elpusztult, mert már 
a műtét sem segített. Érden pedig macskát 
akasztottak.

Brutális tettek – és hova vezethet ez az 
út?! 

Minden ép lelkületű és elméjű ember, 
s különösen a keresztény értékrend el-
utasítja, elítéli az állatokkal történő ilyen 
kegyetlen, nem egészséges elmére valló 
bánásmódot. 

Halálra éheztetett, megkínzott, agyonvert, 
felakasztott kutyák, macskák, lovak, nyu-
lak, hörcsögök …! Szatyrokban kidobott, 
esetenként meg is kötözött állatok, szájuk 
beragasztva, hogy esélyük se legyen a túl-
élésre! Megunt, öreg, beteg kiszolgáltatott, 
védekezésre képtelen állatok kínhalála.

Élve égetett el cicát vasútállomáson egy 
férfi. A macska odament hozzá, B. Béla étel-
lel kínálta, ölbe vette, bevitte a váróterem-
be, ahol a várakozóknak azt mondta, hogy 
“meghozta a vacsorát” – ezután a kályhába 

tuszkolta. A szerencsétlen cica nem tudott 
kiszabadulni. Az összeégett macska tete-
mét a férfi később egy fémvillával kivette a 
kályhából és félredobta. Mindezt „közön-
ség” előtt, senki nem mozdult! 

Egy másik férfi 6-7 hetes állatokat élve az 
emésztőgödörbe dobott. Egy másik „em-
ber” lapáttal ütötte le, majd bezacskózta a 
kutyáját. Kettévágott kutya tetemét találták, 
fejét laposra verték, nyelvét kivágták, fü-
lét megcsonkították. Motorkerékpárjához 
kötötte kutyáját egy motoros, így húzta 
maga után. Nyakon szúrta kutyáját, ütötte, 
és meg akarta fojtani egy fiatalember. Az 
állat kínzását a helyszínre érkező rendőrök 
felszólítására hagyta abba. Még élt a kutya, 
amikor konténerbe dobták egy sintértele-
pen.

Három fiatalkorú lekötözött egy kutyát, 
és két másikat – a gyanú szerint harci ku-
tyákat – uszítottak rá. 

A példákat még hosszan lehetne sorolni, 
és ami talán a legborzasztóbb: az ítéletek – 
sajnos – gyalázatosan enyhék. A Btk-t – így 
vélelmezem – nem alkalmazzák megfelelő-
en, nincs, vagy alig akad az állatkínzástól 
visszatartó ítélet. 

A családban, és már az óvodában meg 
kellene tanítani a gyerekeket az állatok 
tiszteletére, sőt, tiszteletére. Az állat nem 
egy tárgy, amit kidobhatunk, ha meguntuk, 
hanem érző lény. Aki állatot vesz magához, 
annak kötelessége, hogy tisztességes körül-
mények között tartsa. Felelősséggel tartozik 
érte! De köztudomású, hogy a fiatalok, s a 
felnőttek nemcsak az iskolából és az ottho-
ni nevelésből kapják a példákat, a mintát 
az élethez, hanem sokszor a tévéből, a bul-
várlapokból, ahol az erőszak, a brutalitás 
mindennapos epizódként szerepel. 

Bizonyítottan több gyilkosról derült ki, 
hogy gyerekkorában állatokat kínzott, és 
hogy a családban agresszió uralkodott. Aki 

pedig állatot képes kínozni, gyilkolni, az 
emberrel szemben is képes megtenni. 

Alapvető, elsődleges teendők szerintem  
e szörnyűségek ellen:
•  az állatok tiszteletére nevelés
•  az állatvédelem erősítése, tartási körül-

mények ellenőrzése 
•  bejelentési kötelezettség, chipezés ellen-

őrzése
•  ivartalanítás – állatorvosok segítségre 

való felkérésre, ha valaki nem tudja 
kifizetni

•  szaporítók feltérképezése, felelősségre 
vonása, elkobzás

•  az internetes portálokat működtetők 
ellenőrzése, felelőssége (állatkínzásra 
való biztatás is található!) – talán ez a 
legnehezebben kivitelezhető

Érdemes lenne komolyan venni Gandhi 
ismert vélekedését: „Egy társadalom állapo-
ta jól lemérhető azon keresztül, hogy bánik 
az állataival.”

Nem túlzás azt állítani: jelenleg siral-
mas az állapotunk! Sürgősen tenni kellene 
valamit! Akik a leírt szadista rémtetteket 
elkövetik, elkövették, azon túl, hogy nem 
tekinthetők normálisnak, előbb-utóbb em-
bereket se fognak kímélni.

  K. Patakfalvy Katalin, Érd
(forrás: hírek, média, tapasztalat, internet)

Az állatok védelmében

Semmiképp ne rejtsünk ruhanemûk közé készpénzt

Jó szolgálatot tehetnek a pénztárcát a táskához vagy zsebünkhöz rögzítõő 
láncok, mini személyi riasztók, amelyek divatos kellékként és biztonsági 
eszközként is funkcionálnak

Költözéskor magukra hagyott magyar vizslák                                                                                             

Elütötték, élve a csatornába dobták     

Összesen 153 tételt foglaltak le a 
rendőrök annál az érdi férfinél, 
akit megalapozottan gyanúsíta-
nak orgazdasággal, majd a kö-
rültekintő és sikeres nyomozást 
követően még három ercsi férfit 
vettek őrizetbe, akiket a nagy 
értékû kis- és munkagépek el-
tulajdonításával gyanúsítanak. 
Ezen kívül egy rablás elköve-
tőjét is elfogták az érdi járőrök 
március folyamán – tudtuk meg 
Tolnai Ildikó rendőr őrnagytól, 
az Érdi Rendőrkapitányság he-
lyettes vezetőjétől, aki a foko-
zott rendőri jelenlétre is felhívta 
a figyelmet. 

Tavaly az Érdi Rendőrkapi-
tányságra többször is érkezett 
bejelentés arról, hogy ismeret-
len tettesek nagy értékû munka-
gépeket, fûkaszát, aggregátort és 
egyéb elektromos szerszámokat 
tulajdonítottak el. A feljelentő 
vállalkozók, illetve cégtulajdo-
nosok arról számoltak be, hogy 
ezeket a tárgyakat többnyire 
az autójuk hátsó rakteréből, az 
út széléről, vagy épp az ud-
varból vihették el, alkalmi lo-
pással, miközben csak néhány 
pillanatra hagyták őrizetlenül 
a gépeket. A rendőrök elkezd-
ték a nyomozást, és a szálak 
hamarosan elvezettek egy ér-
di orgazdához, aki a használt 
szerszámgépeket megpróbálta 
értékesíteni. A házkutatás so-

rán összesen 153 darab külön-
féle elektromos szerszámgépet 
foglaltak le a nyomozók, ame-
lyek mind bûncselekményből 
származtak, és ezek java részét 
be is azonosították. A férfit a 
bíróság előzetes letartóztatás-
ba helyezte, a rendőrök pedig 
a nyomozást folytatva elfogták 
és őrizetbe vették azt a három 
ercsi illetőségû férfit is, akiket 
a szerszámgépek ellopásával 
megalapozottan gyanúsítanak. 
A bíróság mindhárom elkövető 
előzetes letartóztatását is elren-
delte, miközben a gépek tulaj-
donosait is sikerült felderíteni, 
akik ezután visszakaphatták a 
drága eszközeiket, a gyanúsítot-
tak pedig várhatóan megkapják 
méltó büntetésüket.

 Március folyamán egy rablás-
sal gyanúsítható, 27 éves fiatal-
embert is elfogtak az érdi rend-
őrök, aki 15-én este 9 óra körül 
a Stop Shopban lévő gyorsétte-
remben odalépett egy férfihoz, 
és követelte tőle a nála lévő sült 
krumplit. Miután ez a személy 
nem engedelmeskedett, az el-
követő azzal fenyegette meg, 
hogy ha nem adja oda az ételt, 
levágja a fejét. Hogy ennek nyo-
matékot is adjon, a kabátja alatt 
megvillantott egy kést is, majd 
elragadta a zacskó sült krump-
lit, és azzal elfutott. A rendőrök 
beazonosították az elkövetőt, és 
forró nyomon el is fogták, majd 

őrizetbe vették, és előzetes le-
tartóztatásba került. Mivel a sült 
krumplit késsel felfegyverkezve, 
életveszélyes fenyegetéssel sze-
rezte meg, rablást követett el, 
ráadásul volt is már büntetve, 
így súlyos büntetésre számíthat 
– tájékoztatta lapunkat Tolnai 
Ildikó, aki azt is elmondta, az 
érdi rendőrség nyomozói ebben 
az évben már csaknem harminc 
alkalommal éltek a gyorsított, 
harminc napon belüli bíróság 
elé állítás lehetőségével. Ilyen 
esetekben pár hét alatt jogerős 
ítélet születik, amit a törvényes 
határidőn belül végre kell hajta-
ni. Ennek pedig hatalmas visz-

szatartó ereje van, mert az elkö-
vetők szinte azonnal megérzik 
tettük következményét. Az Érdi 
Kapitányság rendőrei továbbra 
is élnek ezzel a lehetőséggel, 
mert ennek látható eredménye 
van. A lakosok viszont egyre 
több támogató, segítő, ugyan-
akkor energikus rendőrrel fog-
nak találkozni az utcán és a 
közutakon, akiknek az a leg-
főbb céljuk, hogy megfékezzék, 
megakadályozzák, illetve meg-
előzzék a bûncselekményeket, 
és felderítsék az esetleges el-
követőket. A nagyobb rendőri 
jelenlét természetesen a tör-
vényt tisztelő lakosság védel-
mét szolgálja – fûzte hozzá a 
kapitányságvezető-helyettes, de 
arra is figyelmeztetett, hogy en-
nek ellenére is legyen mindenki 
óvatos a közelgő ünnepi bevá-
sárláskor. Egyetlen pillanatra se 
hagyják őrizetlenül a táskáju-
kat, a bevásárlókosárból történő 
rakodáskor pedig ne tegyék a 
nyitott gépjármûbe a pénztár-
cát, bankkártyát, iratokat rejtő 
táskájukat, mert az alkalmi tol-
vajok éppen ezeket az óvatlan 
pillanatokat lesik, és azonnal 
lecsapnak. Ne adjanak nekik 
esélyt akkor sem, ha a tavaszi 
munkákat végzik a kertjükben, 
akkor is zárják be a bejárati 
ajtót vagy a kaput, ha rövid időt 
töltenek a kertben. 

 Bálint Edit

Kék hírek

Az orgazda után  
az elkövetõket is elfogták

Tolnai Ildikó két sikeres elfogásról 
számolt be az Érdi Újságnak

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A rendõrségi jármûvek ritkán parkolnak a kapitányság elõtt, leginkább a 
közutakon vannak
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Böjtös Andrea, a Sirius 
Alapítvány vezetője és társai 
nemcsak óriási örömmel, de 
egyben nagy meglepődéssel 
is fogadták a váratlan elisme-
rést. A díj elnyerése ugyanis 
kizárólag az Állatorvosok az 
Állatvédelemért Alapítvány tag-
jainak döntése alapján történik, 
nem pedig valamely előzetes 
felhívás, kiírás megpályázá-
sával. A nyertes menhelynek 
a Magyar Állatorvosi Kamara 
állategészségügyi ellátásairól 
szóló ajánlása mellett számos 
más egyéb kritériumnak is meg 
kell felelnie. A Sirius azonban 
minden szempontból méltónak 
tûnt az elismerésre, ugyanis a 
jószágokkal – amennyire csak 
az adott körülmények engedik 
– a lehető legnagyobb odafi-
gyeléssel és türelemmel bán-
nak, azon fáradozva, hogy a 
kutyák annyi szeretetben 
részesüljenek, amennyit egy 
törődő gazdi nyújthat számuk-
ra. A hivatalosan 2005. óta 
mûködő menhely jelenleg több 
mint száz, a legkülönfélébb faj-
tájú és méretû kutyának bizto-
sít ideiglenes otthont. A Sirius 
kiemelkedő érdeme, hogy itt 
csak a legszükségesebb eset-
ben hajtanak végre eutanáziát 
csak a gyógyíthatatlan beteg 
vagy emberéletet veszélyeztető 
állatok kerülnek elaltatásra. Az 
alapítvány egyben Érd Megyei 
Jogú Város Ebtelepeként is 
funkcionál, vagyis gyepmestere 
a városban és környékén kóbor-
ló állatokat a menhely karan-
ténépületébe szállítja, ahonnan 
kéthetes megfigyelés után már 

beoltva és parazitamentesítve 
kerülnek a menhelyre. Egy átla-
gos nap reggel 7 órakor kezdő-
dik a gondozók és a kutyák szá-
mára egyaránt – délig a kistestû, 
délután pedig a nagytestû ebek 
játszhatnak szabadon a men-
hely teljes területén, ezzel biz-
tosítva mozgásigényük kielégí-
tését. A telepre hozzávetőlege-
sen 25-30 új kutya kerül be 
havonta, azonban ez a szám 
télen és szilveszter idején csak 
emelkedik. Az viszont szeren-
csésnek mondható, hogy az 
örökbefogadások száma is ezzel 
egyezik meg egy hónapban. 
A menhely mûködése lehetet-
len lenne mind Érd városának 
önkormányzata, mind pedig 
az önkéntes hozzájárulások 
nélkül. A négy állandó gondo-
zó és két éjjeliőr bérezéséről, 
valamint a telep rezsijéről az 
önkormányzat gondoskodik, a 
kutyák oltását és gondozását 
pedig a hozzájárulásokból és 
az adók 1%-ából fedezik – így 
az adományokat folyamatosan 
várják. Az összefogás egy szép 
példája, hogy a Sirius az álla-
tok etetéséhez szükséges hús-
termékeket mind „ajándékba” 
kapja a különböző hiper- és 
szupermarketektől – ugyanis az 
emberi fogyasztásra már alkal-
matlan húsáru még tökéletesen 
megfelel az éhes kutyusoknak. 
Az állandó gondozók mellett 
számos önkéntes – általában 
10-15 fő – is segíti a menhely 
mûködését és a kutyák gon-
dozását, a különféle szezonális 
munkákra, mint például homok-
hordásra, festésre, kutyasétálta-

Rangos elismerés az érdi alapítványnak

Az Év Állatmenhelye díjat  
a Siriusnak ítélték
Az Állatorvosok az Állatvédelemért Alapítvány évente 
megjutalmazza azt a menhelyet, amely az állat-egész-
ségügyi ellátásokat betartva a legnagyobb szeretettel, 
odafigyeléssel  bánik  a  gondjaira  bízott  állatokkal  és 
vállalt  feladatait  kiválóan  teljesíti.  2014-ben  az  érdi 
Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány nyerte el 
a megtisztelõ kitüntetést. 

tásra középiskolások is gyakran 
jelentkeznek a kötelező 50 órá-
nyi közmunka keretében, de az 
ebek pórázhoz szoktatását is 
önkéntesek végzik. Az alapít-
vány nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy már a gyerekekkel is meg-
ismertessék a helyes állattartás 
minden csínját-bínját – többek 
között oktatófüzetek és iskolai 
előadások segítségével –, emel-
lett az alsósok számára meghir-
detett rajzversenyeken és pályá-
zatokon már a legkisebbek is 
kimutathatják tehetségüket és 
kutyák iránti szeretetüket. De 
mi kell pontosan ahhoz, hogy 
valaki örökbe fogadhasson egy 
jószágot? Az Örökbefogadási 
Nyilatkozat aláírása előtt min-
den leendő gazdival elbeszélget-
nek a gondozók és tanácsadást 
is nyújtanak, ezen felül pedig 
fontos, hogy az örökbefogadó 
lehetőleg a menhely mintegy 50 
kilométeres körzetében lakjon, 
rendelkezzen érvényes lakcím-
kártyával, valamint fontos, hogy 

csak saját tulajdonú ingatlanba 
fogadhatnak be kutyát. A Sirius 
pedig az örökbeadás után sem 
feledkezik meg egykori véden-
ceiről, ugyanis folyamatosan 
figyelemmel kísérik sorsukat, 
gyakran ellenőrzik új otthonuk 
körülményeit. Az elsőre talán 
szigorúnak tûnő feltételek elle-
nére azonban még egészen 
távoli tájakról, Németországból 
is érkeznek négylábú társra 
vágyók. A távolság miatt ilyen 
esetekben egy helyi szervezet 
előzetes vizsgálata után derül 
ki, hogy a gazdi megfelel-e a kri-
tériumoknak. Mindezek alap-
ján tehát egyértelmûen kiderül, 
hogy a Sirius Alapítvány való-
ban a szívén viseli a hozzájuk 
bekerülő állatok sorsát és mél-
tán viseli az „év állatmenhelye” 
címet – ez az azonban csak 
sokak hozzájárulásával vált 
lehetségessé, így tartsuk mindig 
szem előtt a mondást, misze-
rint „a kutya az ember legjobb 
barátja”. Faiszt Nóra

Jelenleg közel száz kutyus vár szeretõ gazdira…
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Felhívás bírósági ülnökök jelölésére
Magyarország köztársasági elnöke a bírósági ülnökök megvá-
lasztását 2015. március 7. és április 30. közötti idõszakra tûzte 
ki. 

A választások alkalmával a Budapest Környéki Törvényszékre 
60 ülnök valamint 25 pedagógus ülnök, a Budapest Környéki 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 50 ülnök megválasztá-
sára 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 nagyko-
rú magyar állampolgárok, illetve az illetékességi területen 
mûködõ helyi önkormányzatok és a társadalmi szervezetek (a 
pártok kivételével).

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

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnök-
ként.

Az ülnökök választására, jogaira és kötelezettségeire 
vonatkozó tájékoztató megismerhetõ a Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodáján (Alsó 
u. 1., I. emelet 111.), illetve a www.erd.hu honlapon, a 
Felhívások, tájékoztatók menüpontban. A szükséges nyilatko-
zatok a Hivatalban átvehetõk, illetve a honlapról letölthetõk.

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

Tisztelt érdi lakosok!
A Szociális Gondozó Központ Családsegítő Szolgálata  

csoportos tréninget indít stressz és megküzdés témájában!

Célja, hogy a résztvevők fejlődést érjenek el a következő területeken:
• Problémafelismerés és problémakezelés
• Stressztünetek felismerése és kezelése
• Önismeret
• Önkontroll
• Alkalmazkodási készség

A tréning időtartama: nyolc héten keresztül heti 2 óra.
Helyszín: A Családsegítő Szolgálat parkvárosi kirendeltsége. Érd, Bajcsy-Zsilinszky utca 206
Érdeklődni, jelentkezni a fenti helyszínen, a Családsegítő Szolgálat épületében (2030 Érd, Emma utca 
8.) illetve a 0623/366-105 telefonszámon lehet.

Március 20-án már több mint 
fél órával a kezdés előtt meg-
telt a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ aulája, ahol mindenki 
izgatottan és nagy kíváncsiság-
gal várta, hogy Szentpéteri Csilla 
zongoramûvész és öttagú együt-
tese színpadra lépjen. A nézőtér 
ezek után szinte percek alatt 
megtelt – egyetlen ülőhely sem 
maradt üresen. A siker azonban 
nem véletlen, hiszen Csilla és 
zenésztársai a klasszikus zene 
jól ismert témáit ötvözik lati-
nos, rockos és jazzes elemekkel, 
így alkotva egy semmihez sem 
hasonlítható zenei hangzást. 
A koncert alatt egyebek között 
Astor Piazzola Libertangojának 
feldolgozásán keresztül mi ma-
gunk is bebarangolhattuk Latin-
Amerika forró, mediterrán tájait, 
saját szerzeményeinek köszönt-

hetően elkalandozhattunk Csilla 
„Zongorabolygójára” is, vagy 
akár a Legenda dallamain át újra 
16 évesek lehettünk és újraélhet-
tük a néhol fájdalmas, de mind-
végig csodálatos első szerelmet. 

Szentpéteri Csilla, bár maga 
is 18 éve érdi lakos, még csak 
második alkalommal kápráztat-
ta el zenéjével az itteni lako-
sokat – az első érdi fellépése 
tíz évvel ezelőtt, a Földrajzi 
Múzeum kertjében volt. Azóta 
a világ számos pontján megfor-
dult már, s az utóbbi években 
kizárólag együttesével lép fel. 
A Szentpéteri Csilla Band-ban 
Balogh Roland gitáros, vala-
mint Kovács Norbert és Takács 
Márton dob-perka ritmusai 
biztosították a latinos hangzás-
világot, Szendőfi Balázs basz-
szusmeneteivel gondoskodott 

a rockos hangzásról, végül pe-
dig nem utolsósorban Kovács 
Ferenc „Öcsi” jazztrombitájával 
és hegedûjével a jazz és világze-
ne világát képviselte. A koncert 
vendége volt Vásáry André, 
Magyarország egyetlen férfi 
szopránja, akinek kristálytiszta, 
operába illő hangja az egész 
termet betöltötte. A fellépés 
alatt olyan neves zeneszerzők 
mûvei bújtak új köntösbe, mint 
Rossini, Paganini, Mendelssohn, 
Mozart, Beethoven, de meg-
ismerkedhettünk Liszt Ferenc 
három különböző arcával is a 
II. Rapszódia vastapsot kiváltó 
átiratán keresztül. Csilla számá-
ra azonban Mozart G-dúr szo-
natinája az egyik legkedvesebb, 
hiszen emiatt döntött úgy még 
kislányként, hogy a fekete-fehér 
billentyûk világában marad. 

A mûvésznő a zenélés mel-
lett szívén viseli a tehetséges és 
beteg gyermekek támogatását 
és a természetvédelemre is óri-
ási hangsúlyt fektet – Esőerdő 
himnusza is erre hívta fel a 
figyelmet, „És a 8. napon” 
pedig a világban zajló acsar-
kodásra, ellenségeskedésre, 
ugyanakkor a mégis megúju-
ló reményre utalt. Csilla egyik 
régóta dédelgetett álma, hogy 
filmzenéket szerezzen, így a 
Keresztapa egyik jelenetéhez 
komponált szerzeményét is 
előadta. A kivetített kreatív fo-
tók és a fények összhangjával a 
koncertshow Vivaldi Viharának 
köszönhetően rendkívül ener-
gikusan zárult, majd Vásáry 
André előadásában hallgat-
hattuk meg Csilla fiához írt 
zenemûvét. A koncert után a 
mûvésznő dedikálta lemezeit. 

Szentpéteri Csilla jobb idő-
pontot nem is választhatott 
volna turnéja megkezdéséhez, 
hiszen március 20-án, a bol-
dogság világnapján több száz 
embert ajándékozott meg egy 
gyönyörû élménnyel.   
 Faiszt Nóra

Teltházas elõadással kezdte meg turnéját 

Szentpéteri Csilla a Szepesben
Rengeteg nézõt vonzott Szentpéteri Csilláék március 20-i, „Temperamento” címû 
fellépése, amelyrõl feledhetetlen zenei élménnyel gazdagodva térhettek haza mind-
azok, akik ellátogattak. Az est vendége, Vásáry André most sem okozott csalódást 
- bámulatos hangjával teljesen egyedi, lírai hangulatot varázsolt a színpadra.  
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Fenntartói közlemény

az óvodai  
beíratásról

Érd Megyei Jogú Város Köz-
nevelési és Művelődési Bizottsága 
a 2015/2016. nevelési évre az 
Önkormányzat által fenntartott 
óvodákra az alábbi beíratási idő-
pontokat határozta meg: 

2015. április 20. (hétfő)  
8-15 óráig;

2015. április 21. (kedd)  
8-17 óráig.

A beíratáshoz szükséges közok-
iratok, dokumentumok:

•  a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosító igazolvány,

•  a gyermek születési anya-
könyvi kivonata,

•  a gyermek lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa,

•  a szülő személyi azonosító 
és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa,

• a gyermek TAJ-száma.

panoráma
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Kedves Olvasóink! A webshopban kínált kedvezményes árú termékeket, kizárólag
kiadónkon keresztül vásárolhatja meg. Keresse webshopunkat a tema.hu

oldalon, vagy munkaidőben hívja a 06 20 319-9022 telefonszámot!

117 CERAGEM V3 GERINCTERÁPIA

Akciós ár:
3.000 Ft

Listaár: 
6.000 Ft

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

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

118 ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS/FOGYASZTÁS

Akciós ár:
12.500 Ft

Listaár: 
25.000 Ft

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

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

032 MESÉS SZILVÁSVÁRADI LUXUS ÜDÜLÉS

Akciós ár:
47.950 Ft

Listaár: 
95.900 Ft

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

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

033 COUNTRY ÜDÜLÉS SZILVÁSVÁRADON

Akciós ár:
24.950 Ft

Listaár: 
49.900 Ft

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

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

078 ÜVEGASZTAL 

Akciós ár:
24.000 Ft

Listaár: 
48.000 Ft

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

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

116 CSALÁDI FOGKŐELTÁVOLÍTÁS POLÍROZÁSSAL 

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

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

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

Felhívás
az avarégetéssel kapcsolatos  

szabályok fokozott betartására
Érd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról 
és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl 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 hõsugárzása kárt 
ne okozzon.

•  Az égetendõ kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, állati eredetû, illetve ipari 
eredetû hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék).

•  A szabadban tüzet gyújtani, tüzelõberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a kör-
nyezetére tûz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett 
tüzelõberendezést õrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség 
nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

•  A tüzelés, a tüzelõberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszerelése-
ket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható, illetõleg a tûz 
eloltható.

•  A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti hulladék a tûzvédelmi elõírások betartásával 
elégethetõ.

•  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 megelõzõ napon délután 16 óra után, illetve, 
ha az illetékes miniszter fenti idõszakban tûzgyújtási tilalmat rendel el.

•  Tilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi rendelõk, hitéleti középületek, az iskolák 
és óvodák, szociális intézmények 100 m-es körzetében munkanapokon 18,00 óra elõtt, vala-
mint hitéleti középületek esetében a szertartások ideje alatt is.

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

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

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

Kérjük a lakosságot, hogy az avarégetéssel kapcsolatos elõírásokat – mindannyiunk egészsé-
gének megóvása érdekében – önként teljesítsék.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

jegyzõ
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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A bajnoki  tabellát  vezető  Érdi 
VSE ezúttal  a  tőle  tizenegy 
ponttal  elmaradó,  a  Vecsés 
mögött  csak  rosszabb  gólkü-
lönbséggel  harmadik  helyezett 
Dabas  Gyón  csapatával  talál-
kozott.  A vendég  érdiek  az  el-
múlt  héten  fontos mérkőzésen 
megszerezték  az  első  tavaszi 
győzelműket,  míg  a  vendéglá-
tók nagyszerű rajttal kezdték a 
tavaszi  fordulókat.  Kimondva-
kimondatlanul  a  télen  jelentő-
sen megerősödött  hazai  csapat 
nem mondott le akár a bajnoki 
cím megszerzéséről sem. Ehhez 
azonban a listavezető legyőzés-
én keresztül vezet az út. Az érdi 
csapat  nem  a  legjobb  előjelek-
kel készült a rangadóra. Ebedli 
Z.  és  Kónya  B.  ötödik  sárga 
lapja miatt nem játszhatott, míg 
Papp G.  és  Feil M.  sérülés mi-
att  hagyta  ki  a  találkozót  és 
Csizmadia Z. sem volt rendben, 
így  a  kezdő  csapatban  ő  sem 
vállalta a játékot. Ilyen előzmé-
nyek után nem meglepő,  hogy 
a találkozó esélyesének a hazai 
csapatot tartották.
Bátran  kezdte  a  mérkőzést 

az  érdi  együttes.  Már  akár  az 
első  percben  vezetést  szerez-
hetett  volna,  de  egy  16-oson 
belüli  kezezés  után  a  játékve-
zető  tovább  engedte  a  játékot. 
Alig  telt  el  negyed  óra,  újabb 
sérülés  érte  a  vendégcsapatot. 
Gyurácz  B.  húzódott  meg,  így 
Limperger  Zs.  kényszerűség-
ből cserét hajtott végre. Az első 
gólszerzési  lehetőség a hazaiak 
előtt  adódott,  de  a  kapura  törő 
csatár  elől  Kertész  F.  felszedte 
a  labdát. A jó  iramú  találkozón 
főleg középpályán zajlott a küz-
delem,  így  váratlanul  szerzett 
vezetést  a  vendég  érdi  csapat. 
A 18.  percben  Cservenka  G. 
partdobását  Palásthy  N.  meg-
csúsztatta és a kapu bal oldalá-
nál álló Balázsovics M. senkitől 
sem zavartatva helyezte a háló-
ba a labdát. 1-0.
A vezető  érdi  gól  nem  hozta 

zavarba a hazaiakat, hamar ren-
dezték soraikat és egyre bátrabb 
támadójátékkal  igyekeztek  za-
vart  kelteni  a  vendég  védelem-
ben, többször nem is eredmény 
nélkül.  Újabb  gólszerzési  lehe-
tőség  azonban  ismét  az  érdiek 

előtt adódott, de Balázsovics M. 
elől a védők menteni tudtak.
A második félidőt nagy lendü-

lettel kezdték a hazaiak. Egymás 
után  alakították  ki  veszélyes 
helyzeteiket  és  az  egyenlítéstől 
sem  álltak  távol.  Előbb  Kertész 
F. bravúrral védett egy hatalmas 
távoli  lövést, majd  szöglet  után 
a  felső  léc  segítette  ki  a  vendég 
védőket. Negyedóra után alább-
hagyott  a  hazaiak  rohama,  így 
egy kis  levegőhöz  jutott  az  érdi 
csapat és már el-eljutott a Dabas 
Gyón kapujához. Egy ilyen alka-
lommal Palásthy N. éles szögből 
leadott lövését a kapus csak kite-
nyerelni tudta, de középen nem 
volt  érkező  játékos.  Egyre  na-
gyobb fölényben játszott a hazai 
csapat. A középpályát gyorsan át-
játszották, így a vendég érdieket 
szinte  a  kapujukhoz  szögelték. 
A hősies védekezés a 78. percig 
eredményre vezetett, de ekkor a 
védelemből Horváth B. jól lépett 
ki és biztosan helyezte a labdát a 
hálóba. 1-1. A gól nem törte meg 
a  vendégeket,  váratlanul  táma-
dólag  léptek  fel  és  hamar  vála-
szoltak  a  hazaiak  góljára.  A 85. 
percben  Csizmadia  Z.  harcosan 
elfutott a jobb oldalon, beadásá-
ra Brkic D.  érkezett középen és 
a fellazult védelem mellett lőtt a 
kapuba. 1-2. Már-már  felcsillant 
a  győzelem  reménye,  de  mint 
az Üllő elleni találkozón, most is 
az  utolsó  percben  sikerült  pon-
tot mentenie  az  ellenfelünknek. 
A 90. percben egy kapu előtti ka-
varodásból Kertész F.-nek elsőre 
még  sikerült  egy  lövést  bravúr-
ral  hárítania,  de  az  ismétlésnél 
Deák B. közeli labdáját már nem 
tudta védeni. 2-2.
Talán  a  tavasz  egyik  legne-

hezebb  találkozóján  van  túl 
az  Érdi  VSE és  a  nagy  rivális 
otthonában  elért  döntetlennel 
nem csökkent a két csapat közti 

távolság.  Ezzel  a  győzelemmel 
felérő döntetlen után a papíron 
látszólag gyengébb ellenfelek el-
len kötelező  lesz a három pont 
megszerzése. Erre a  legjobb al-
kalom hét végén a Tápiószecső 
elleni hazai találkozó.

Dabas Gyón FC – Érdi VSE  
2-2 (0-)
Örkény, 200 néző
Vezette: Sinka Sz.
Érd: Kertész F. – Ország 
P., Süveges G., Csiszár Z., 
Cservenka G. – Kupi Z., 
Brkic D., Kovács B. (Takács 
M.) – Gyurácz B. (Pintér N., 
Csizmadia Z.), Palásthy N. 
(Jakab Á.), Balázsovics M.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Horváth B. 78’, 
Deák B.90’, ill. Balázsovics M. 
18’, Brkic D. 85’
Sárga lap: Palásthy N.

A mérkőzés  után  mindkét 
edző dicsérte a másik együttest 
– nem feledkezve meg saját csa-
patáról sem.
Limperger Zs. (Érd): 
– Két olyan csapat mérkőzött 

meg ma egymással, amely tudá-
sa alapján magasabb osztályban 
való  szereplésre  hivatott.  Ami 
kritikán  aluli  volt,  az  a  labda-
rúgó  pályának  nevezett  zöld 
terület.
Iszak G. (Dabas Gyón): 
–  Jó  iramú  mérkőzést  ját-

szottunk  egy  jó  csapat  ellen. 
A második  félidőben  a  helyze-
tek  alapján  közelebb  álltunk  a 
győzelemhez.
A 20. fordulóban, március 28-

án,  szombaton három órakor  a 
Tápiószecső csapatát fogadja az 
Érd  hazai  környezetben,  majd 
április 5-én, vasárnap, négy óra-
kor  Pilisszentiván  SE   csapata 
lesz az ellenfél.  
  Harmat Jenő

Dabas Gyón FC – Érdi VSE 2-2 (0-1)

Óriási küzdelemben döntetlen

A zöld mezes vendég érdi csapat szögletei rendre veszélyesek voltak
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Az egyik legnagyobb rivális ottho-
nában szereztek pontot az érdiek

Gátõrfutás
Vasárnap  délelőtt  igazi  tavaszi 
napsütésben,   a  víz  világnapján 
a  Vízügy  által  az  országosan 
tizenkét  helyszínen  meghirde-
tett Gátőrfutás délelőtt tíz órakor 
kezdődött  az  érdi  gáton,  mint-
egy száz fő részvételével A futók 
szokásos  találkozóhelyén,  a 
Termál  Hotelnél  volt  a  gyüle-
kező  és  a  regisztráció.  Onnan  
közös bemelegítő futással indul-
tunk  a  600  méterre  levő  szi-
vattyútelephez,  ahol  a  Vízügy 
munkatársai,  gátőrök,  védelem 
vezetők  és  a  Közép-Duna-völ-
gyi  Vízügyi  Igazgatóság  vezető-
je,  Szilágyi  Attila  várt  minket. 
Az  igazgató  tájékoztatást  adott 
a Vízügyi Szolgálat munkájáról, 
kihívásairól, majd jó versenyzést 
kívánt  a  résztvevőknek. Először 
a  tíz  kilométeres  távot  teljesí-
tők  rajtoltak,  a  gátról  az  ártér-
re,  a  Beliczay-szigetre  lefutva. 
Az  ő  távjukba  bizony  belefért 
a  magaspart  megmászása,  és 

onnan  a  kilátás  megcsodálása, 
majd a pincesor felé visszatérés. 
Aztán  az  öt  kilométert  vállalók 
következtek,  akiknek  az  útvo-
nala  az  érdi  gáton  futásoknál 
már  szokásosnak  mondható 
módon  haladt  oda,  és  vissza. 
Végül  a  családi  1,2  kilométeres 
táv  indult,  izgatott  gyerekekkel, 

vidám  felnőttekkel.  Ők mintegy 
500  méter  megtételét  követően 
az ártérre vezető útra fordultak, 
a  Dunát  megközelítve,  majd  a 
Sulák-árok  mentén  a  vízmércét 
megérintve  tértek  vissza.  Az  5 
kilométeres  távot  teljesítők közt 
találkozhattunk  Tárnok  polgár-
mesterével,  Szolnoki  Gáborral 
és  feleségével,  a  családi  távon 
pedig Kovács Péter Barnával, az 
érdi  csatornaberuházás  projekt-
vezetőjével.  A befutókat  követő 
eredményhirdetésen  távonként 
a  női  és  férfi  első  helyezettek  
díjazásban részesültek, ám min-
den résztvevőnek jutott a klasz-
szikus Duna-kavics  cukorkából, 
a  szintén  helyhez  illő  ceglédi 
kannákból adagolt vízből, az él-
mények megosztásából. 
Akik részt vettek ezen a han-

gulatos rendezvényen, közelebb 
kerültek  a  Vízügyi  Szolgálat 
munkájának  megértéséhez, 
tiszteletéhez és  talán okkal bíz-
hatunk  abban,  hogy  jövőre  is 
szívesen eljönnek!
  Süle Zsolt
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Problémát jelent a csendes hangok észlelése?

Az ajánlat a készlet erejéig tart.

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

Hallja meg a világot a legdiszkrétebb
módon, a legolcsóbban!

Igény esetén térítésmentesen
megvizsgáljuk hallását is!

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

06-80/182-182

MiNi
CSAK

4 990 Ft

Lim
itá

lt

szé
ria

!

L? Két héten keresztül

1 CSOMAG
ELEMET

AJÁNDÉKBA
ADUNK!

Kiemelt

AKCIÓ!

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

megkönnyíti a környezetemmel való 
kommunikációt”!


