Csengettyû
együttes
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Rendkívüli közgyûlés
A december 20-án megtartott közgyűlésen számos halaszthatatlan döntést hoztak.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Érd kiváló diákjai

Járási hivatalok
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes
kinevezte a járási hivatalok vezetõit.

Az utóbbi idõben alig volt
Érden olyan ünnepség
vagy rendezvény, amelyen ne lépett volna fel a
Csengettyû együttes, és
pár éves mûködése során már számos országos
rendezvényre is meghívást kapott.
10. oldal

Fenyves
Klub

Lakossági bejelentések
A szemétszállításról és az utak állapotáról
volt szó a városvezetői tájékoztatón.

Évértékelés
Nehéz év áll mögöttünk, de biztató a jövõ
– jelentette ki Kósa Lajos.

Mindenki halászléje
Az elmúlt év végén megrendezett díjkiosztó ünnepségen a furulyán és fuvolán
játszó növendékek csupán ízelítõt adhattak azokból a nagyszerû teljesítményekbõl,
amelyekkel a város diákjai dobogós helyezéseket értek el megyei, országos és
nemzetközi versenyeken, s egyben kiérdemelték az Érd Kiváló Diákja címet is. Az
elismeréseket Segesdi János alpolgármester adta át.
9. oldal

Huszonöt mûvész a galériában

Karácsonykor évtizedes hagyomány, hogy az önkormányzat és a helyi horgászok meghívják az érdieket
egy össznépi halászléevésre. Ilyenkor az Érd és
Környéke Horgászegyesület vezetése hadra fogható már kora hajnaltól, hogy ebédre elkészüljön a
pontyhalászlé, amely aztán pillanatok alatt eltûnik a
tányérokból. Mellé egy kis Hudák-féle forralt bor és
Pataki-bejgli, már maga az ünnepi lakoma! 12. oldal

Sokarcú, gondolkodásában és látásmódjában
haladó, csoportos kortárs
kiállításnak adott ezúttal
otthont az érdi Városi
Galéria. A több mint
két évtizede mûködõ,
a kaposvári és környéki mûvészeket maga
köré gyûjtõ Kapos ART
Képzõ- és Iparmûvészeti
Egyesület huszonöt alkotója mutatkozott be Érd
mûvészetkedvelõinek.

7. oldal

A Parkvárosi Fenyves
Klub nemcsak száz körüli
tagságával, hanem gyakori és kiváló hangulatú
társas rendezvényeivel is
dicsekedhet.  12. oldal

Színház

A Nejcserés támadás
címû vígjátékkal debütált
Érden a Gergely Theáter
december 29-én. 8. oldal

Röplabdamaraton a Kõrösiben

Mélyrepülésben a csapat

Az elmúlt hétvégén
immáron ötödik alkalommal rendezte
meg a Delta Röplabda
Sportegyesület azt a
rendhagyó röplabdatornát, amelyik annyi
percen át tart, amely
esztendõt néhány napja köszöntöttünk hangos dudaszóval. Idén
2013 percen át ütötte a
labdát az a tíz csapat,
amelyik résztvevõje
volt a rendezvénynek.

13. oldal

A város nõi kézilabdacsapatának szélsebesen magára kell találnia, ugyanis a januári
mérkõzésdömping közben ha továbbra is rossz
formában marad, nem
tudja a saját kezébe venni a sorsát, és elveszti
esélyét a felsõházi rájátszásra. Az 5. helyrõl
való visszakapaszkodást
következõ lépésként a
DVSC és a Dunaújváros
ellen kezdheti a csapat.

16. oldal
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Év végén rendkívüli ülést tartott a városi közgyûlés

Ismét változnak a kéményseprési díjak

A szerző felvételei

A halasztást nem tûrõ döntések miatt az elmúlt év
végén, közvetlenül az ünnepek elõtt is összeült Érd
önkormányzatának közgyûlése. A december 20-án
megtartott rendkívüli értekezleten rendeletet alkottak
a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás idei díjairól, döntöttek az Érdi Sport Kft.-nek nyújtott tagi kölcsönrõl,
jóváhagyták a Volánbusszal kötött, újabb két évre szóló megállapodást és a Tárnoki úti óvoda energetikai
pályázaton való részvételét.

A rendkívüli ülést este hat órára hívta össze a polgármester, aki az elõ
készületeken túl van, már csak arra vár, hogy a megjelent képviselõk is
elfoglalják a helyüket

Még pár mondatot válthattak a képviselõk az ülés kezdetéig
A meghívóban ugyan hat napirendi pont szerepelt, de az
egészségkártya
vásárlására
vonatkozó előterjesztését – dr.
Veres Judit javaslatára – Segesdi
János visszavonta. A képviselő
asszony úgy vélte, az egészségkártyával kapcsolatos felelős
döntésüket csak dr. Péterfalvi
Attila, az adatvédelmi hatóság
elnökének állásfoglalása ismeretében hozhatják meg, hiszen
az egészségügyi dolgozók senkinek sem adhatják ki a betegek
adatait. Az egészségkártya elkészítéséhez viszont személyes és
bizalmasan kezelt adatokra is
szükség van, mert ekkor van
egyáltalán értelme ennek a kártyának. Segesdi János alpolgármester elfogadta dr. Veres Judit
érvelését, és úgy döntött, hogy
előterjesztését majd Péterfalvi
Attila véleményezését követően, egy későbbi időpontban terjeszti ismét a képviselők elé.
Rátérve a kéményseprőipari közszolgáltatás rendelete
módosításának tárgyalására,
az országgyûlés által megalkotott törvény Érd szempontjából jelentős változást hozott.
Ugyanis míg eddig a közszolgáltatás biztosítását a megye területén a Pest megyei önkormányzat, saját közigazgatási területén
pedig Érd látta el, addig 2013.
január 1-jétől a megye egész
területén Érd Megyei Jogú Város
kötelező feladata a közszolgáltatás ellátása. Ennek értelmében a közgyûlésnek két rendeletet, egy megyeit és egy városit
kellett megalkotni. T. Mészáros
András a kormányrendelet által
kiszámolt és ajánlott díjakat
javasolta elfogadásra, annál is
inkább, mert ebben a változatban a vegyes tüzelésû kémény
seprését kivéve – amelynek
most 50 százalékkal nő az
ára – az összes többi kéményre vonatkozóan 18-tól akár 46
százalékig terjedő árcsökkenést
eredményez a kéményseprő
díjakban. Ugyanakkor a törvény
végrehajtására megalkotott ren-

deletek több jelentős változást
hoztak mind a tevékenység
végzése feltételeinek jelentős
szigorításával kapcsolatban,
mind pedig a díjmegállapítás
szabályai tekintetében, így a
közfeladat ellátásának feltételei is jelentősen megváltoztak.
(Csupán példaként említjük,
hogy a közgyûlés által elfogadott rendelet alapján január 1jétől a szilárd tüzelésû, nyitott
kémény egyszeri karbantartásáért áfával és kerekítve 1500
forintot, a gáztüzelésû kémény
tisztításáért pedig 1600 forintot
kell majd fizetni.) A részletes
díjtételeket a rendelet melléklete tartalmazza.
A közgyûlés egyszerû többséggel – 11 igen 4 tartózkodás mellett – egyetértett az
Érdi Sport Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.-vel kötendő tagikölcsön-szerződéssel, amelynek alapján az önkormányzat
462 millió forint tagi kölcsönt
nyújt az Érdi Sport Kft.-nek a
Velencei úti uszoda, sport- és
rendezvénycsarnok megvásárlásának elősegítése érdekében.
Ebből az összegből az egyébként
önkormányzati tulajdonú sporttársaság 390 millió forintot az
ingatlan megvásárlására, míg 72
millió forintot a rendeltetésszerû
üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzésére köteles fordítani. T. Mészáros András rövi-

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a
közvilágítási
hibák
bejelentését az alábbi
elérhetőségeken tehetik meg:
telefonszám:
+36-40/201-023
fax: 06-1/424-0314
e-mail:
hibabejelentes@grepzrt.eu
www.erd.hu/közvilágítási hibabejelentés

den ismertette az előzményeket.
A tulajdonos bankkal folytatott
tárgyalásoknak köszönhetően tartanak ott, hogy a bank
hajlandó kedvező, 1,8 milliárd
forintos áron eladni az ingatlant, és így végre rendeződne a
már sok éve húzódó konfliktus.
A sportcsarnok az értékbecslés
alapján egymilliárd- hétszázkilencvenmillió forintot ér, de
fontos tudni, hogy a jelenlegi
tulajdonosa, a bank jóval magasabb összegû bírósági keresetet
nyújtott be az érdi önkormányzat ellen. A felajánlott vételár
elfogadható, különösen akkor,
ha ennek csupán a 30 százalékát
kell a városnak állnia, a többit
az Érdi Sport Kft. a társaságiadótámogatásokból gyûjti össze,
amihez idén januártól fél év áll
a rendelkezésére. Kéri Mihály
hozzászólásában figyelmeztette
a képviselőtársait, hogy az előnyök mellett érdemes a negatívumokat is latba vetni. Igaz
ugyan, hogy a város gyakorlatilag az értékének 30 százalékáért
hozzájut ehhez a nagyszabású
ingatlanhoz, amelynek birtoklása és mûködése egy megyei jogú
városnak vitathatatlanul előnyére szolgál, mégsem szabad elfelejteni, hogy ez a 30 százalékot
jelentő összeg sem mondható
kevésnek, hiszen 470 millióval
terheli meg az önkormányzat
költségvetését, ami – tekintettel a többi intézmény mûködési
költségének jelentős megnyirbálására – igencsak jelentős summa! Másrészt – noha
nagy rá a lakossági igény, hogy
Érdnek legyen sportcsarnoka és
uszodája – cseppet sem elhanyagolható tényező a mûködésére
fordítandó összeg, ami éves
szinten 50, de akár 100 millió
forint hiányt is eredményezhet.
A sajtóhírekből pedig köztudott,
hogy a legtöbb település már
régen kifarolt az ilyen létesítmények mûködtetéséből, mert
túl költségesek, és az érintett
önkormányzatok nem képesek
azokat finanszírozni – vélte a
képviselő. T. Mészáros András
polgármester válaszában kifejtette: az üzemeltetés költségeire azért nem tért ki, mert
egyértelmû, hogy ha ebben a
pillanatban egy jövőbeni, új
beruházásról
tárgyalnának,
nyilván mindannyian igencsak
megfontolnák, hogy a mai viszonyok között belevágjanak‑e egy
ekkora létesítmény megszerzésébe és annak mûködtetésébe.
Csakhogy – emlékeztette a
közgyûlést a polgármester – a
sportcsarnok problémája egy
igen terhes örökségük, amit a
lehető legkevesebb veszteséggel
és költséggel meg kell oldaniuk! Végül a képviselők többsége
támogatta a 15 évre szóló tagikölcsön-szerződést.
A városi plénum a továbbiakban elfogadta, hogy a helyi
közösségi közlekedés biztosítása érdekében az önkormányzat újra szerződést kössön a
Volánbusz Zrt.-vel. A lakosság
részére jó hír, hogy 2013-ban

nem drágul a helyi közlekedés.
Ugyanakkor a Volánbusszal
jelenleg érvényben lévőhöz
képest az új szerződés – az
átalakulóban lévő közösségi
közlekedésre vonatkozó jogi
szabályozásnak megfelelően
– néhány, az önkormányzat számára is kedvező változást tartalmaz. A szolgáltató egyebek
mellett vállalja, hogy a díjbevételek 2012. évi árszinten tartása mellett – a szociálpolitikai
menetdíj-támogatás mértékének
változása következtében – teljes
mértékben finanszírozza a tevékenység ellátásának költségét.
Ennek folytán – anélkül, hogy a
lakosság helyi utazási költségei
emelkednének, illetve menetrendi változtatásra kerülne sor
– 2013-ban az önkormányzat
mentesül a jegy- és bérletbevételekből nem fedezett költségek
megfizetésének kötelezettsége
alól, ami önmagában mintegy
40 millió forint költségmegtakarítást jelent a városnak. Az is
pozitívumként könyvelhető el,
hogy a pótdíjtartozások rendezésére nyitva álló – eddig túlzóan szigorú, 8 napos – határidőt a
szolgáltató 30 napra módosította, valamint a befizetési határidő
elmulasztásának esetére járó
emelt mértékû pótdíj összegét
27 ezerről 23 ezer forintra mérsékelte. A Volánbusszal kötött
újabb szerződés két évre, 2014.
december 31-ig szól.
A közgyûlés egyetértett azzal,
hogy vállalja a Szivárvány
Óvoda Kutyavári úti Napsugár
Tagóvodájának 29 millió forintos
pályázati előkészítési költségét,
hogy az intézmény részt vehessen az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” címû pályázaton, amely elősegíti az óvoda
épületének teljes energetikai
felújítását. Jelenleg ugyanis az
intézmény épületének a hőtechnikai adottságai, a fûtési rendszere, illetve a nyílászárók állapota rendkívül elavult, és energiatakarékossági szempontból is
igencsak ráfér a korszerûsítés.
Ezután, mielőtt a polgármester
zárt ülést rendelt volna el a járási
hivatal kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló
javaslat tárgyalására, Segesdi
János alpolgármester bejelentette, hogy T. Mészáros András
polgármester hat év után először
döntött úgy, hogy jutalmat ad az
alpolgármesternek, amit Segesdi
János nem kíván elfogadni, mert
nem tartja magát érdemesnek a
jutalmazásra, ezért a nettó 35 900
forint összeget a nagycsaládosok
egyesületének számlájára fogja
átutalni. T. Mészáros András
pontosított: nem egyedi jutalmazásról volt szó, ugyanis a hivatal
valamennyi dolgozóját egységesen bruttó 50 ezer forint karácsonyi összeg illette meg – így
Segesdi Jánost is –, amely összeggel természetesen mindenki úgy
rendelkezik, ahogy akar.
A közgyûlés január végén
tartja idei első rendes ülését.
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Érdi Polgárőrség

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

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

Az alpolgármesterek fogadóórája:
SEGESDI JÁNOS
20/572-0467
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előzetes
egyeztetés után minden hét keddjén 9–11 óráig a
Polgármesteri Hivatalban.
TÓTH TAMÁS
23/522-369
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előzetes telefonbejelentés alapján a Polgármesteri
Hivatalban.

A képviselôk fogadóórája:
1. 

ANTUNOVITS
ANTAL
20-/363- 8498
Folyamatos,
mindig elérhe
tõ, Alsó u. 91.

2. 

MÉSZÁROS
MIHÁLY
30/537-3997
Telefonos
megbeszélés
alapján az Összefogás
Egyesület Székházában,
Alsó u. 8.

3. 

9. 

FÜLÖP
SÁNDORNÉ
20/513-7218
Telefonon tör
ténõ egyeztetés alapján minden
hónap második csütörtökén 18–19 óráig az
Összefogás Egyesület
Székházában, Alsó u. 8.

10. 

KÉRI
MIHÁLY
20/462-1987
Telefonon tör
ténõ egyeztetés alapján.

MÓRÁS
ZSOLT
11. 
20/578-1180
Telefonon
történõ egyeztetés alapján.

4. 

SEGESDI
JÁNOS
20/572-0467
Alpolgármes
teri és kép
viselõi fogadóóra minden hét keddjén 9–12
óráig a Polgármesteri
Hivatalban.

5. 

DR. VERES
JUDIT
30/962-6292
Telefonos
egyeztetés
alapján minden hónap
harmadik hétfõjén 18–19
óráig a Polgárok Házá
ban.

12. 

SZABÓ
BÉLA
20/946-4924
Telefonon tör
ténõ egyeztetés alapján bármikor a
Parkvárosi Közösségi
Házban, Bajcsy-Zs. u.
206–208.

TEKAUER
NORBERT
20/914-4037
Telefonon
történõ egyez     
tetés alapján.

6. 

KOPOR
TIHAMÉR
30/211-1963,
20/255-2636
Minden
hónap elsõ keddjén 17–
18 óráig a Jószomszéd
ság Könyvtárában, Sárd
u. 35.

7. 

DONKÓ
IGNÁC
20/571-1063,
23/372-754
Telefonos
egyeztetés alapján bármikor rendelkezésre áll.
TÓTH
TAMÁS
23/522-369
Alpolgármes
teri és képviselői fogadóóra előzetes
telefonbejelentés alapján
a Polgármesteri Hiva
talban.

8. 

tés után.

BAKAI-NAGY
ZITA
20/522-5600
Telefonon tör
ténõ egyezte-

     

CSÕZIK
LÁSZLÓ
30/268-3852,
csozik@gmail.
com
Telefonon vagy e-mailen
történõ bejelentkezés
alapján.

     

JAKAB
BÉLA
30/337-5454
Hétfõnként 15
és 17 óra kö
zött, telefonon történõ
egyeztetés után.

    

tés után.

PULAI
EDINA
70/617-7961
Telefonon tör
ténõ egyezte-

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS
országgyűlési képviselő

Érdi Rendőrkapitányság

06-23/365-007

Közterület-felügyelet

06-80/204-571

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

Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

06-23/365-132

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

Cél az ügyfélközpontú ügyintézés Vízkereszt után

A szerző felvételei

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter december 17-én ünnepélyes keretek között kinevezte a járási hivatalok
vezetõit. A fõvárosi Millenárison tartott rendezvényen tettek a hivatalvezetõk
esküt. Januártól vidéken 175 járási, a fõvárosban 23 kerületi hivatal kezdte meg
mûködését a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként, hogy
az alacsonyabb szintû államigazgatási feladatokat ellássák.

Orbán Viktor: A hivatalvezetõknek mindig szem elõtt kell tartaniuk, hogy nem az emberek vannak a közhivatalokért, hanem a hivatalok vannak az állampolgárokért

A járási hivatalvezetõket a megyei és fõvárosi kormánymegbízottak javaslatára a közigazgatási és igazságügyi
miniszter nevezte ki
Az eseményen megjelent Orbán
Viktor miniszterelnök, aki beszé
dében kiemelte:
– A járási hivatalok vezetői
nek a polgárok államát kell
megtestesíteniük, ők lesznek az
állam emberei. A január 1-jével
létrejövő járási – a fővárosban
a kerületi – hivatalok lesznek
azok a pontok, ahol az emberek
a leggyakrabban találkoznak
majd az állammal, ezért nagy
felelősség hárul e hivatalokra és
vezetőikre. A hivatalvezetőkön
múlik, hogy az emberek valóban úgy érezzék, minőségi vál-

tozás történt a közigazgatásban,
és az újjászervezett magyar
állam képes betölteni a XXI.
században tőle elvárt funkciókat. A minőségi változást abban
is meg kell mutatniuk, hogy
mindig szem előtt tartják: nem
az emberek vannak a közhivatalokért, hanem fordítva.
A járási hivatalvezetőket a
megyei és fővárosi kormánymegbízottak javaslatára a
közigazgatási és igazságügyi
miniszter nevezi ki határozatlan időre. A járási hivatalvezetők feladata az lesz, hogy a jog-

szabályokban és belső szabályzatokban a hatáskörükbe utalt
feladatokat ellássák, biztosítsák
a járási törzshivatal és szakigazgatási szervek feladatellátását, a
hivatal mûködésének üzemeltetetést, és ők gyakorolják a munkáltatói jogokat a járási hivatal
és szakigazgatási szerveinek
kormánytisztviselői felett.
A hivatalvezetők kiválasztásánál a cél az volt, hogy szakmailag felkészült, közigazgatásban jártas vezetők kerüljenek
a hivatalok élére. Kinevezésük
feltétele a felsőfokú végzettség

Bánsághy Balázs, az Érdi Járási Hivatal vezetõje
Bánsághy Balázs 1952-ben született Budapesten. Az Állam
igazgatási Főiskolán 1955-ben
igazgatásszervezőként diplomázott. Budapesti vállalatoknál
dolgozott 1972 és 1991 között,
többek között mint igazgatási
előadó, baleseti előadó, igazgatási osztályvezető, gazdasági vezető, ellenőrzési csoportvezető,
hálózati vezető. A törökbálinti
önkormányzatnál 1992-től igazgatási csoportvezető volt, majd
1997-től a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségnél reklámfelügyeleti ügyintézői és vezető
főtanácsosi feladatokat látott el.
A pátyi önkormányzat szervezési referense és megbízott jegyző volt 2005-től, majd 2011-től
a Pest Megyei Kormányhivatal
főosztályvezető-helyetteseként
dolgozott jelenlegi kinevezéséig.
Az Érdi Járási Hivatal székhelye Érd. Az érdi járáshoz
tartozó települések: Diósd,
Érd, Pusztazámor, Sóskút,
Százhalombatta, Tárnok, Török
bálint.

és legalább öt év közigazgatási gyakorlat, amelybe beleszámít az országgyûlési képviselői
tevékenység és a polgármesteri
tisztség betöltése is.
A kinevezett járási hivatalvezetőknek átlagosan 12 éves
közigazgatási gyakorlatuk van.
Csaknem kétharmaduk jogász
végzettségû, több mint hatvanan a jegyzői munkát cserélik fel a járási hivatal vezetésére, a kinevezettek 52 százaléka nő. Hét közülük jelenleg
országgyûlési képviselő, ők
a következő választásig megtarthatják mandátumukat, azt
követően a két tisztség összeférhetetlen. Tizenegyen polgármesterek, ők a törvény értelmében lemondanak polgármesteri
tisztségükről.
A járások kialakításáról 2011
szeptemberében döntött a kormány, a közigazgatás átfogó, a
közjót szolgáló átalakításának
egyik fontos állomásaként. A cél
az volt, hogy olyan járások jöjjenek létre, amelyek a mai közigazgatásnál kisebb költséggel,
hatékonyabban és ügyfélközpontúan mûködnek. A járások kialakításának alapelve az volt, hogy
a megyék határaihoz igazodva
az állampolgárok számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyû
hozzáférést, továbbá a jelenlegi
ügyintézési helyszínek a lehetőség szerint maradjanak meg.
A januárban munkába állt
járási hivatalok elsősorban
okmányirodai feladatokat, gyermekvédelmi és gyámügyeket,
valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését vették át a településektől.
A járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként mûködik
a járási gyámhivatal, a járási
állat-egészségügyi és élelmiszer‑ellenőrző hivatal, a járási
földhivatal, valamint a járási
munkaügyi kirendeltség.

Mucsi Ferenc
A templomkertben a kardvirágok között gyújtottunk rá
először. Olyan nagyok voltak
a kardvirágok, hogy rengeteg
erdőnek tûntek, és mi olyan
kicsire tudtunk összekucorodni.
A füst azonban árulkodott, így
a sekrestyés bácsi külső rüszttel billentett minket fenéken,
miután kiütötte a kezünkből a
szemetesből kigyûjtött csikkeket és elkobozta az otthonról
elcsent gyufát. Az igazi büntetés
csak ezután jött, a rosszullét.
A templomkert akkor is vonzó
volt, ha éppen pogányként is
jártam óvodába, mert a szüleim
nem kereszteltek meg. Ahhoz,
hogy születésemkor konzultáljanak velem, még nem voltam
kommunikációképes, ők pedig
első generációs értelmiségiként
a világot holnapra megforgatni
kívánó nemzedék minden csalódását előbb-utóbb átélhették.
Amikor azonban az antiklerikális küzdelem előharcosaként
köveket dobtam a katolikus
templom kovácsoltvas rácsán
át az üres, hûvös főhajóba, a
két padsor közé, akkor már
nem kerülhettem el az eligazító
atyai pofonokat. Elég egyszerû
és máig érvényes volt a magyarázat: mindenki hitét tisztelned
kell! Megjegyezted? Bőgve csak
bólogatni tudtam. Ezzel az egy
korai aktussal minden agresszív
hittérítő szándék kipusztult
belőlem. Azt azonban hamar
észre kellett vennem, hogy a
lelkészgyerekekként az úttörőmozgalomból eléggé tapintatlanul, de mégis valami pedagógiai zavarodottsággal kihagyott
Újhelyi gyerekek rendkívül jó

Gyerekkorunkban ilyenkor jó
nagyokat fújtunk a karácsonyfára. Nem azért, mintha lángra
kapott volna, és így próbáltuk
volna oltani, egészen másról
volt szó. Karácsonyt követően
ugyanis folyamatosan eltűnt
több szaloncukor csomagolásából a benne lévő csokoládé, zselé, esetleg marcipán, a
papír pedig ott maradt, üresen.
Természetesen nem váltak
léggé ezek a finomságok, mi
ettünk meg belőlük folyamatosan egyet‑egyet, így azonban a
szülők könnyen azt hihették,
hogy minden rendben, a karácsonyfa szinte érintetlen, szép,
ahogy fel lett díszítve. Mi persze tudtuk, hogy egyre többől
hiányzik a tartalom, ezért kellett a ráfújás. Ilyenkor ugyanis
az időközben kiürültek papírjai
erős lengésbe kezdtek, jelezve, hogy bennük már nincs
semmi, a még teli, valóságos
szaloncukrok viszont mozdulatlanok maradtak, hirdetve,
hogy bennük valóban az van,
amit a külső ígér.
Biztosan mások is, máshol
is használták ezt a technikát,
főleg így vízkereszt táján,
meg utána, amikor már úgyis
hamarosan le kell szedni a
karácsonyfáról a díszeket és
eltenni jövő évre, tehát fontos
megtalálni azt a néhány szaloncukorpapírt, amelyik még
nem üres. A módszert azonban érdemes lenne máshol,
másra is alkalmazni, hiszen
annyi minden van körülöttünk, amiről első ránézésre
nem mindig tudjuk, hogy üres,
vagy van benne valami értékelhető. Látszólag szép, díszes,
talán még rokonszenvesnek
is tűnik, aztán sokszor kiderül, hogy belül bizony nincs
semmi. Látunk egy szónokot,
hallunk egy nyilatkozatot,
olvasunk egy szöveget. Esetleg
még mondjuk is magunkban:
milyen jól beszél, milyen karakán megnyilatkozás, milyen

frappánsan összeállított okfejtés. Milyen jó is lenne ráfújni, amiből kiderülne, hogy a
felszín mögött üresség tátong:
nincs a szónoklatban tartalom,
a merésznek szánt kijelentés
csak hangoskodás, a leleplezésként tálalt mondathalmaz
pedig hazug vádaskodás.
Hányszor
találkozunk
manapság mozgalmakkal,
politikai csoportosulásokkal,
sőt, személyekkel is csillogó,
időszerű díszekkel ellátott
csomagolásban. Teret is kapnak, tévében, rádióban, újságban, leginkább pedig az utcán,
hogy mindenki hallja, lássa:
jelen vannak, sőt, készek az
élünkre állni, átvenni az irányítást, a hatalmat. Mennyire
elkelne ilyenkor valamilyen
„ráfújás”, legalább jelképesen,
amitől azonnal megtudná mindenki, mi is van a csomagban.
Mit takarnak a megbukott,
szétesett csoportosulások új
nevei, milyen szándékok rejtőznek a hangzatos ígéretek
mögött.
Sokszor még ráfújásra sincs
szükség, elég, ha gondolkozunk. Vagy ha a memóriánkat
használjuk, és emlékezünk rá,
hogy ez az arc, ez a hang…
igen. Ezzel már találkoztunk,
már akkor is hazudott, akkor is
becsapott minket, csak akkor
még más zászló, más tábla
alatt szónokolt. Ezért érdemes
figyelni minden árulkodó apróságra, a nyilatkozatok, kijelentések minden részletére, és
gondolkozva véleményt alkotni. Ha ugyanis a külsőségeket,
a felszínt fogadjuk el igaznak,
akkor később könnyen csalódhatunk, esetleg rossz döntést is hozhatunk. És akkor
– ahogy mondani szokták
– már fújhatjuk.

Papok városa

kesztett, kényszeresen rejtőzködő papság, lelkészség mára
már a mindennapi élet része
lett, s az ünnepek liturgiáján túl
jelen vannak a szociális, oktatási és az egészségügy gondozói
hálózatában is. Aligha tagadhatjuk, hogy újra kell tanulnunk egymást. A felvilágosodás
tudományos és eszmetörténeti eredményei nem hitethetik
azt velünk, hogy a vallásosság
mindössze az ösztönök színvonalán élők mentsvára, a világtól való elfordulás menedéke.
A magyar tudományosság legjobbjai, a nemzetközi hírû agykutató iskola nemzedékének
tagjainak vállalt hitbéli kötődései jelzik, ma már nem játszhatók ki egymás ellen az életüket
különböző elvek, de hasonló
erkölcsi kötelezettség mentén
megszervező közösségek.
Érd plébániái, a ciszterci
nővérek apátsága, Teréz anya
nővéreinek missziója, a reformátusok parókiái, az evangélikusok egyházközsége, a baptisták, a hetednapi adventisták és valamennyi gyülekezet
olyan közösséget kínál, amely
a településhez tartozás közös
élménye mellé még ad valami
mást is. A sokféleség megélését
és az érzelmi, erkölcsi igényesség közösségformáló lehetősé
geit. A rendezett külső világ,
az átgondolt és közmegegyezés
által megerősített városfejlesztés, városépítés megvalósulásához, ennek szellemi hátteréhez
nemcsak a tudás, de a hit is
nélkülözhetetlen.
Kardvirággal, vagy anélkül.

Antall István

tanulók, mértéken felül szelídek, olvasottak és önzetlenek.
Az osztályban egy szót se vesztegettünk arra, hogy lehetetlen
lenne helyzetüket kiskamasz
agresszivitással, rossz szóval
tovább nehezítenünk. Aligha
gondoltuk végig a dolgot, de
minta tiszteltük volna őket.
Nekik is, nekünk is jó volt ez így.
Ahogy tágulni kezdett a világ,
úgy kellett tudomásul vennünk,
hogy baráti körünkből azok,
akiket egyházi iskolákba szólított a családi hagyomány, egy
más világba kerültek. Az akkoriban rendkívül zárt, a politikai
gyanakvás miatt is befelé forduló, ekképpen is védekező intézmények igaz elit képzők voltak.
Kevés iskola, magas színvonal.
A hatvanas évek marxizáló
értelmiségi világában izgalmas
olvasmány lett a Károli-féle biblia. Sznobéria és exkluzivitás is
lehetett a dologban, s az akkori filmtermés nyugatról érkező
szabadsághangulata, a szeretet
eszmény az áttételesen és megkésve érkezett zenei élményei
mellé.
A tornyokkal üzenő egyházak mindig kultúrát, mûvészet
történetet is kínálnak, s Érden
aztán még a dzsámi nélkül
maradt minaret is kikandikál
az épületek sûrûjéből. S ha a
muzulmán lakosság gyarapodására a közeljövőben talán nem
is kell számítani, a szolgáló
egyház érzékelhetően túllépett
már a rendszerváltás lámpalázán. A mindennapi életből kire-
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Tönkrement utak: várják a lakossági bejelentéseket

Tájékoztatás

Változások a szemétszállításban

A szerző felvétele

A szemétszállítás terén várható változásokról és a frissen csatornázott utak állapotáról beszélt T. Mészáros
András múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján. A polgármester kitért arra is: az ünnepek alatt a szemétszállítás minõsége nem volt megfelelõ, nem beszélve arról,
hogy a zöldhulladékot sem vitte el idõben a közszolgáltató.

A téli idõjárás tönkretette a megbolygatott földutakat – az önkormányzat
kéri az érdieket, jelezzék panaszaikat a megadott telefonszámokon
Újévi jókívánságokkal kezdte T.
Mészáros András január 3-i, idei
első polgármesteri sajtótájékoztatóját, majd beszámolt egy fontos változásról, amely minden
érdi lakost érint majd.
– Változások várhatók a szemétszállítás terén. Az ünnepek
alatti szolgáltatás minőségére
nem tudok jobb jelzőt találni,
mint hogy gyalázatos volt, rá
adásul a zöldhulladékot sem
szállították el időben az Érd-

Kom jármûvei. A közterületfelügyelet a mai napon dokumentálja az el nem szállított
kupacokat, és közterület-használati díjat, illetve büntetést
szabunk ki minden otthagyott
halom után az Érd-Kom Kft.re – hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve: a közszolgáltató szerződése egyébként 2012.
decemberében lejárt, és három
hónappal meghosszabbították.
– Ennek előzménye az, hogy

Tárnok, Diósd és Érd önkormányzatai létrehoztak egy
közös, 100 százalékosan önkormányzati tulajdonban lévő
céget, amely szemétszállítással
és hulladékkezeléssel foglalkozik majd. A cég akkor kezdheti el a közszolgáltatást, ha az
összes hatósági engedélyt megkapta. Amíg ez meg nem történik, a szolgáltatást továbbra
is az Érd-Kom végzi – arra persze nem gondolhattunk a szerződés meghosszabbításakor,
hogy ilyen rossz minőségben.
Mindent megteszünk azért,
hogy ez megváltozzon – akár
szankciók árán is – fûzte hozzá
a polgármester.
A hulladékkezeléssel és -szállítással foglalkozó önkormányzati cég létrehozását egyébként
az indokolja, hogy az új hulladéktörvény szerint 2014. január elseje után csak legalább 51
százalékos önkormányzati vagy
állami tulajdonú cég végezhet lakossági szemétszállítást.
E közszolgáltatás díját központilag szabályozzák majd, azaz
az önkormányzatok ármegállapítási joga megszûnik.
– Sokakat érintő probléma
az is, hogy a csatornázás után
egyes ideiglenesen helyreállított
utak, utcák nagyon rossz állapotba kerültek a téli időjárás
miatt. Kérem a lakókat, jelezzék
panaszaikat az Érdi Közterületfenntartó Intézménynél (ÉKF),
ugyanis a kivitelezőkkel kötött
szerződés alapján ők végzik a
karbantartást, helyreállítást a
téli időszakban. Ahogy kapacitásuk engedi, az ÉKF azonnal
megkezdi a munkát a problémás
utakon – mondta T. Mészáros
András, aki azzal zárta szavait:

Panaszok bejelentése
Az utak állapotával kapcsolatban:
06/80/630-036
06/23/223-061
Elektronikus levélcím:
ugyfelszolgalat@erdicsatornazas.hu
Szemétszállítással kapcsolatos
bejelentések:
Érd-Kom Kft. ügyfélszolgálata:
06/23/521-610
06/23/521-611
06/23/521-613
Elektronikus levélcím:
erdkom@asa-hu.hu
az önkormányzat azzal szolgálja a lakosság érdekét, ha minőségi szolgáltatást követel meg a
közszolgáltatóktól.
A polgármester végezetül
elmondta, hogy Ferencz Dóra
jegyző saját kérésére, közös
megegyezéssel távozik a hivataltól. Január végén írják ki a
pályázatot a megüresedő pozícióra, és március végétől új jegyző kerülhet a hivatalba. Míg ez
meg nem történik, az aljegyző
látja el a jegyzői feladatokat.

Ádám Katalin

Lesz-e jégpálya Érden?
Aki Érden él és korcsolyázni akar, az
bizony vagy Budapestre utazik, vagy a
környező tavakat látogatja (ha befagynak). Kérdésünkre, hogy nem lehetne-e
Érden nyitni egy jégpályát, T. Mészáros
András úgy válaszolt: idén erre már nincs
mód, de jövő télen, a szükséges előkészületekkel, hagyományos, felöntős
technikával valóban ki lehetne alakítani
egy jégpályát. Persze az erre alkalmas,
a közösség által használható területet
idejében ki kell választani.

a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
2013. évi elosztásáról
Az Oktatási és Mûvelődési Bizottság a 88/2012. (XII. 6.) OMB
számú határozatával döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj keretösszegének az elosztásáról.
A pályázati felhívásra 91 hallgató nyújtotta be az A típusú,
5 tanuló a B típusú pályázatát Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzatához.
Az Oktatási és Mûvelődési Bizottság a 2013. évben 74 pályázót (A típus) támogat 1000–3000 Ft/hó összeggel. A támogatást
kiegészítheti Pest megye önkormányzata, illetve kiegészíti az
Emberi Erőforrások Minisztériuma.
A Humán Iroda minden pályázót értesít a pályázat eredményéről.
A támogatott
pályázókat
az
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő tájékoztatja az ösztöndíj végleges összegéről.


Humán Iroda

Tájékoztató
elõre fizetõ mérõóra
felszerelésére ELMÛ-ügyfeleknek
Az elõre fizetõ mérõ igénylésére személyesen kerülhet sor
bármely ELMÛ ügyfélszolgálati irodán, ahol egy nyilatkozat
kitöltése szükséges. A mérõ szerelési díjának, illetve az elsõ
feltöltõkód összegének beérkezését követõen az elosztói engedélyes szereli fel a felhasználási helyre a mérõt. Amennyiben
szociálisan rászorulóként nyilvántartásba vett, védendõ
fogyasztó jelzi elõre fizetõs mérõ felszerelésére vonatkozó
igényét, abban az esetben a mérõ, illetve annak szerelési
költsége az elosztói engedélyest terheli (jelenleg a normál
mérõ elõre fizetõ mérõre történõ cseréjének díja bruttó 18 434
Ft), tehát az ügyfélnek csak az elsõ feltöltés összegét (2500
Ft-ot) kell kifizetni, ami akár támogatásból is történhet. Ezen
mérõ felszerelésével elkerülhetõ az érintett ügyfelek további
eladósodása, hátralék felhalmozása. Emellett lehetõség nyílik
a meglévõ hátralék részletekben történõ rendezésére, anélkül,
hogy szüneteltetésre (kikapcsolásra) kerülne a szolgáltatás.


dr. Ferencz Dóra

Közlemény

Azonnal állítsák helyre
a csatornázással érintett utcákat!
A csatornaberuházás egy jó dolog. Ott, ahol a
kivitelezéssel megbízott vállalkozók betartják a
szerződésben előírt feltételeket – amelyek az
utcák felbontására és a csatornafektetést követő
helyreállításra vonatkoznak –, az érintettek örömmel várják, hogy mikor lehet már rákötni az elkészült szakaszokra. Van, ahol ez sajnos nincs így!
Ismereteink szerint a beruházó társulás a
következőket írta elő a vállalkozóknak: „Minden
utat azonnal kell jól használhatóság (normál
használat) szintjéig helyreállítani, de végleges
burkolat-helyreállítást a mellékutcákban 4 hónapos konszolidációs idő letelte után lehet elvégezni. A főutaknál (közösségi közlekedéssel terhelt
utaknál) azonnali teljes értékû helyreállítást kell
elvégezni. A murvával szórt földutakat azonnali
murvaszórással kell helyreállítani és 4 hónap
konszolidáció után javítani. A területek helyreállítása során a vállalkozónak figyelembe kell venni,
hogy a felszíni vizek levezetését nem változtathatja meg, ezért különös gonddal kell eljárni a
felület rendezésekor és az ingatlanok bejáratához
történő csatlakozáskor. Az építés során tönkrement vagy eltömődött, a csapadékvíz elvezetését
szolgáló létesítményeket az eredeti állapotuknak
megfelelő módon helyre kell állítani, illetve ki kell
tisztítani. Az építés során a csapadékvizek elvezetése érdekében a meglévő vizesárkokat építés
előtt ellenőrizni kell, és szükség esetén karban
kell tartani, vagy a kármegelőzés érdekében és
költségére ki kell építeni. A közlekedésnek vissza
adott, ideiglenesen helyreállított utaknak is meg
kell felelniük a minimális jogszabályi és közlekedésbiztonsági feltételeknek. A gyalogos közlekedést biztosító burkolatoknál biztosítani kell, hogy
por- és sármentesek legyenek.”
Nem kell sokat keresni Érden azokat az utcákat, ahol ezen előírásokat az ottani vállalkozók
nem tartották be! Ezért naponta tucatnyi bejelentést tettünk a kivitelezőknél, illetve a beruházást
irányító Független Mérnök Szervezetnél, akik
egyúttal ellátják a mûszaki ellenőri feladatokat
is. Sajnos sok érdi utcában a téli ünnepek alatt az
ott lakók azzal voltak kénytelenek szembesülni,
hogy a hatalmas sártól sem ők maguk nem tud-

tak kimenni az utcára testi épségük kockáztatása
nélkül, sem vendégeik nem tudták őket megközelíteni.
Ez tûrhetetlen és megengedhetetlen magatartás
a kivitelezésre szerződött vállalkozók részéről!
Érden hat terület (részvízgyûjtő) van, ebből
különösen az 5-ös és 6-os részvízgyûjtőkben
érkeznek tömeges megkeresések az ott lakók
részéről a nem megfelelő úthelyreállítás okán.
Arra következtethetünk, hogy az itt dolgozó vállalkozók nagyobb arányban nem tartották be a
szerződéses előírásokat. Természetesen ezeket a
problémákat napi szinten jeleztük a kijelölt kapcsolattartóknak. Az utóbbi hónapokban számtalan – fényképpel dokumentált – levelet írtunk ez
ügyben. Mivel álláspontunk szerint ezen bejelentéseket az 5-ös és 6-os részvízgyûjtőkben
nem kezelték kellő komolysággal, tovább kell
lépnünk!
Ismereteink szerint az elkészült szakaszok esetén a benyújtott számlák csak a csatornafektetés
költségeit tartalmazták, a végleges úthelyreállítás
költségeit nem. Ezért arra kértük a beruházó társulást, hogy fokozottan ellenőrizze és ne fizesse
ki a vállalkozók által benyújtott további számlákat addig, ameddig nem teljesítik maradéktalanul
a szerződéses kötelezettségeiket.
Arra kértük a közútkezelő önkormányzatot:
vizsgálják meg, hogy van‑e arra jogi lehetőség,
hogy a vállalkozók költségére állíttassák helyre
az utcákat abba az állapotba, ahogyan a kivitelezőknek azt a szerződés szerint helyre kellett
volna állítani. Egyúttal magyarázatot kértünk a
Független Mérnök Szervezettől, hogy miért nem
tartatja be a vállalkozókkal a szerződés előírásait!
Ha rövidesen nem történik érdemi lépés, készek
vagyunk lakossági aláírásgyûjtést és keményebb
lépéseket kezdeményezni, továbbá az országos médiához is fordulni a szerződés betartása
érdekében!
Érd, 2013. január 4.
Simó Károly
elnökhelyettes
Érdi Csatornamû Társulat
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Kósa Lajos regionális évértékelõje Törökbálinton

„Túlságosan gyors tempóban
Nehéz év áll mögöttünk, de biztató a jövõ – jelentette ki az aktuális helyzetrõl Kósa Lajos. A Fidesz
ügyvezetõ alelnöke országjáró körútján – 175 településre látogatnak el ezekben a hónapokban a párt
vezetõi – Törökbálinton járt, ahol Aradszki András
országgyûlési képviselõ volt a házigazda. A politikus
beszélt gazdasági helyzetünkrõl, oktatáspolitikánkról és még sok minden másról; csaknem négy órán
keresztül ecsetelte a kormány elõtt álló feladatokat,
illetve válaszolt a kérdésekre.

A hallgatóság soraiban jó néhány érdi is jelen volt
Kósa Lajosról eddig is tudtuk,
hogy sodró lendületű nyilatko‑
zó, előadó, de ez a néhány óra
teljesen meggyőzött arról ben‑
nünket, hogy ez a lendület nem‑
csak rövid nyilatkozataira kor‑
látozódik, képes órákig tartani
a formáját. Azt is tudtuk róla,
hogy sohasem köntörfalaz, nem
rejti véka alá gondolatait, bármi‑

ről őszintén elmondja a vélemé‑
nyét. Törökbálinton is így tett,
bármelyik ellenfél politikusnak
odaszúrt egy‑egy mondatban,
de ezeket most nem idézzük.
Sokkal fontosabb dologról, az
ország sorsáról esett szó pergő
előadásában.
– Sokszor olyan tempóban
alakítottuk át az életet, hogy

többeknek valóban nehéz lehet
nyomon követni az intézkedése‑
ket, ezért nem is értik, mi törté‑
nik – szögezte le. – Új kormány
van, más a szisztémája, mint
az előzőeknek volt. Rengeteg a
tennivalónk, mert amikor átvet‑
tük az irányítást, csődhelyzetet
örököltünk, 2010-ben teljesen
szét volt verve az ország. Állami
szintre emelték a korrupciót
elődeink, s innen kellett valamit
kezdeni. A legfontosabb cél az
volt, hogy elkerüljük a csődhely‑
zetet, csökkentsük az eladóso‑
dottságot. Az új kormánynak az
a filozófiája, hogy együtt sírunk,
együtt nevetünk: bevezettük a
válságadót, a multikat, banko‑
kat megadóztattuk, amiért kap‑
tunk hideget-meleget. Mi nem
az emberekre zúdítjuk a prob‑
lémákat, mint tették azt például
Romániában és Portugáliában,
ahol 25-30 százalékkal csökken‑
tették a nyugdíjakat és a közal‑
kalmazotti fizetéseket.
Kósa Lajos azt is felháborító‑
nak tartja, hogy 32 éves nyug‑
díjasaink voltak havi 250 ezer
forintért, mellette meg megke‑
restek még egyszer ennyit vala‑
melyik őrző-védő cégnél. Azt is
furcsának találja, hogy egy 45
éves rokkantnyugdíjas nyerte
nemrég a félmaratonversenyt…
A legkomolyabb
probléma
azonban szerinte az, hogy 1982
óta minden évben kevesebb
ember született, mint amennyi
meghalt.
– Népesedési katasztrófával

Pályázati felhívás

az Érd, Erika u. 6. szám alatti
22284/2 helyrajzi
számú önkormányzati
ingatlan értékesítésére
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése a 375/2012. (XII. 13.) határozatával, az Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.
(III. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (4) bekezdése alapján a 2. számú mellékletében szereplő, hir‑
detés útján történő értékesítésre vonatkozó szabályzata alapján – pályázat útján – értékesítésre jelöli
ki az Érd, Erika u. 6. szám alatti, 22284/2 helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati tulajdonban
álló ingatlant.
A Közgyûlés a pályázat feltételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Az ingatlan adatai: Érd, Erika u. 6. (hrsz: 22284/2) területe: 2240 m2, vízközmû bekötve. Villany, gáz,
telefon utcáról beköthető. Ingatlan-nyilvántartás szerint beépítetlen terület. Helyi Építési Szabályzat
szerint Vt-3 övezeti besorolású. A településközpont vegyes övezeten belül lakóépület, továbbá
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási, egyházi, oktatási
mûvelődési, sport‑egészségügyi, szociális épületek helyezhető el. A pontos információ a főépítésztől
szerezhető be.
• A kikiáltási ár: 29 600 000 Ft+áfa
• Bánatpénz összege: bruttó 300 000 Ft, melyet az önkormányzat 12001008-00209494-00100001
számú egyszámlájára kell átutalni (a vételárba beleszámít). A bánatpénz – sikertelenség esetén –
8 napon belül visszautalásra kerül a vevőjelölt részére.
• Árversenylépcső: a forgalmi értékhez képest bruttó 100 000 Ft-tal emelkedik.
• Az árliciten csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejûleg a bánatpénz átutalásáról szóló
bizonylatot is becsatolta, és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén – az elővásárlási jogosult
Magyar Állam lemondását követően – az önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt.
• Előnyt jelent, ha a pályázó vállalja új munkahelyek teremtését.
• A pályázathoz csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazo‑
lást is. (NAV, önkormányzat).
• Pályázó nyilatkozik, hogy a Helyi Építési Szabályzatban előírt
közútszélesítéshez szükséges területrészt az önkormányzat
részére térítésmentesen átadja.
• A pályázat Érd megyei jogú város hivatalos honlapján történő
megjelenésének határideje: 2012. december 17.
• A pályázat benyújtásának határideje: legkésőbb 2013. január
31., csütörtök 11 óra.
• Leadás helye: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1., I. emelet
127. szoba.
• Árverseny ideje: 2013. február 12. kedd, a pontos időpontról az
érintetteket külön értesítjük.
• A pályázatban kérjük megjelölni a pontos elérhetőséget (tele‑
fon, e-mail cím stb.).

néz szembe az ország! Súlyos
gond ez, amit sürgősen orvo‑
solni kellett – tette hozzá.
– A bevezetett családi adóked‑
vezménynek köszönhető, hogy
2012-ben először fordult elő,
hogy háromezerrel több gyer‑
mek született, mint az előző
években, de ez még mindig
kevés. És ha már a gyerekek‑
nél tartunk, szót kell ejteni az
oktatás helyzetéről is. Lássuk
be, a magyar iskolai rendszer
lejtmenetbe került, rosszul tel‑
jesít. Minden felmérés szerint
el vagyunk maradva az euró‑
pai átlagtól! 1990 óta romlik
az egyetemes magyar pedagó‑
gustársadalom teljesítménye is.
Olyan képzési típusok alakul‑
tak ki, amelyek korszerűtlenek.
Nálunk nincs tehetséggondozás,
mint tőlünk nyugatabbra, pedig
ez legalább olyan fontos, mint a
hátrányos helyzetűek felzárkóz‑
tatása. Az sem állapot, hogy az
egyetemisták majdnem fele nem
fejezi be a tanulmányait, de az
is gyakori, hogy tizennyolc félév
alatt sem. Ez így nem mehet
tovább, mint ahogy az sem, hogy
alig van frissdiplomás matemati‑
ka–fizika tanárunk, holott leg‑
alább háromszázra lenne szük‑
ség. Közben jogászból egy főre
vetítve tízszer annyi van nálunk,
mint Ausztriában. Mérnököt alig
találunk az országban, mene‑
dzserből, szociális és média‑
munkásból pedig Dunát lehetne
rekeszteni. Nem jó a képzési
rendszerünk, nem találkozik a

A szerző felvételei

alakítottuk át az életet”

Kósa Lajos: Most nem látok arra esélyt, hogy az ellenzék megnyerje a
2014-es választásokat
felsőoktatási struktúra az élettel.
A szakmunkásképzésre ugyan‑
ez vonatkozik. A keretszámnál
sokkal jobb rendszert találtunk
ki az egyetemekre. Mi mondjuk
meg, mi a ponthatár, s aki e
felett teljesít, az ingyen tanul‑
hat. Magyarán: meghatározzuk,
hogy akkor se mehetsz egye‑
temre, ha meg tudod fizetni, de
tök hülye vagy. Tegyük fel, köz‑
lekedési mérnöknek 380 pont
elérésével tanulhatsz, aki ennél
többet ér el, tandíjmentes lesz.
Régen ez úgy volt, hogy mond‑
juk ötven állami hely volt, de
százan jelentkeztek, mindegy,
milyen teljesítményed volt, nem
vettek fel. Most cserébe csu‑
pán két dolgot kérünk a diáktól:
ha már felvették az egyetemre,
végezze is el. A másik: ha vég‑
zett, tudását a magyar társada‑
lom javára fordítsa, és ne a kül‑
földet lássuk el diplomásokkal.
Ne kössük röghöz, de figyeljen
arra, hogy tartozik a társada‑
lomnak.
Az általános és középiskolák
fenntartásáról a politikus azt
mondta, hogy az állam magá‑
hoz vonja a működés költségeit,
de attól még az önkormány‑
zatoknak továbbra is lehetősé‑
gük lesz segíteni, beleszólni a

tanintézmény ügyeibe, ha azt
fontosnak tartják. Végezetül a
választási esélyekről beszélt.
Erről Kósa Lajos azt mondta:
– Most nem látok arra esélyt,
hogy az ellenzék megnyerje a
2014‑es választásokat. Mi soha
nem szerettük a kétfordulós
rendszert, mert ez alkalmas volt
az emberek átverésére. Mindig
a másodiknál vesztettünk, pél
dául 2002-ben, amikor alapve‑
tően megnyertük a választást,
de a második fordulóra össze‑
állt az MSZP és az SZDSZ, nyer‑
tek is. Ez olyan, mintha a Loki
lenne a bajnok az NB I-ben,
de a mögöttük lévő két csa‑
pat összeadja a pontszámait, és
ennek alapján ők indulnának a
Bajnokok Ligájában.
Sok minden világossá vált az
élvezetes előadásból, még az
oktatási rendszer sokat vitatott
átalakítása is, amelyet hosszú
ideig rosszul kommunikált a
kormány. A hallgatók is megál‑
lapították, bizony nem a legjobb
a párt kommunikációja, amit
elismert az ügyvezető alelnök,
és hozzátette, ezen a jövőben
mindenképp szeretnének javí‑
tani. Talán ez is olyan fontos,
mint egy‑egy új rendelet…

Temesi László
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Kulturális és tudományos

programok
2013. január 14–20.
Időszakos kiállítás

Szepes Gyula Művelődési
Központ
Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu.
Kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!
Jegyvásárlás: hétfő 10–18,
kedd–csütörtök 8.30–15.30,
péntek 8.30–12.00 óráig.
A Szepes Gyula Művelődési Központ
termei bérbe vehetők kulturális,
közművelődési alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Száraz Istvánné
06-23/365-490/112

Kiállítások
A fotógalériában
Érd képeslapokon
A Duna-Art fotóklub kiállítása
Megtekinthető:
2013. január 31-ig.

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06-23/363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás:
Keddtől péntekig:

10.00–17.00-ig
Szombat–vasárnap:

10.00–18.00-ig

Közel Afrikához
Magyar László életútját, munkásságát bemutató kiállítás.
A kiállításhoz kapcsolódó
múzeumpedagógiai óra igényelhető.
Jelentkezés: Buttinger Dániel
múzeumpedagógusnál,
tel.: 06-23/363-036.

Állandó kiállítások
1. Magyar utazók, földrajzi
felfedezők.
2. A Kárpát-medence tudományos feltárói.
Belépőjegyárak:
Teljes árú: 800 Ft.
Kedvezményes: 400 Ft.
Tárlatvezetési díj: 3000 Ft/
kiállítás.
3. Hely- és sporttörténeti kiállítás.
Teljes árú: 400 Ft.
Kedvezményes: 200 Ft.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár
programja
Rendezvényeinkről, a könyvtár
szolgáltatásairól bővebb információt talál a www.csukalib.hu
honlapon!
16. (szerda) 17 óra
A regeneráció filozófiája – Kínai
gyógyászat 3.
Alapvető formulák, az öt elem
formulái, táplálkozástudomány,
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karcsúsító program, gyógynövények, sejttisztító teák…
Műsorvezető: P. Szabó József
sinológus
Szakértők: dr. Bartha József és
Bartha Edina
Varga László teabemutatója
– szabad kóstolással
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: 
zárva
kedd: 
10–18 h
szerda: 
szünnap
csütörtök:
12–17 h
péntek:
12–16 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 23/375-933)
hétfő: 
zárva
kedd: 
10–18 h
szerda: 
szünnap
csütörtök–péntek: 
12–17 h

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
TISZTELETÉRE RENDEZETT PROGRAMJAIRA

2013. január 25-én pénteken 17 órára
a Városi Galériába
(Érd, Alsó u. 2.)
17 óra:
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
köszöntése
-ÑU\ÑPVĝVOQPF
SZENTMÁRTONI JÁNOS,
a Magyar Írószövetség elnöke
és
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
polgármester
&ÈLCM¶VCF¶UC
a Bella István-díj átadása
a Csuka Zoltán-díj átadása
C\TFK/ķXÃU\GVK&ÈL¶VCF¶UC
-Ñ\TGOķMÑFPGM
*QNN<UW\UCU\ÈPOķXÃU\ÃUC5\KTOQM0ĝK-CT
18 óra:
A TÉLI TÁRLAT MEGNYITÁSA
TFÃUMÑTP[ÃMGMÃR\ĝOķXÃU\GKPGMMK¶NNÈV¶UC
Megnyitja:
SZAKOLCZAY LAJOS
OķXÃU\GVVÑTVÃPÃU\
#MK¶NNÈV¶UOGIVGMKPVJGVĝHGDTW¶TKI

2¿KA ¿S .ORBI ¿LETMÉD TAN·CSAI

Baconben sült
csirkemáj alma salátával

7^iiseP[Z#biT\z[haT)#SZVcXbic~c^ccRbXaZT
\sY SZVbiT[TcT[cQPR^]a[cQ^ab V\PY^
aP]]P $S[D_SPcT ^[PY
4aaT biT[TcbiP[^]]scUTZcTc]ZW^bbisQP]Ta
aTascTbi]Z biz_RbXaZT\sYPcP\XcT[ccTQTU»
biTaTic]Z 0 biP[^]]sc UT[cTZTaYZ Y bi^a^bP]
VhW^VhP\sYPcQTcPZPaYP
4VhcT_bXQT]ZTezb^[PYPc]c]ZzbPZzbicT
ZTaRbTZTcbiz_b^aQP]QT[TaPZYdZ:iT_Tb[s]V^]
biz__Xa^baPbcYZBi]X]T\ZT[[\TacP\sYP
biP[^]]sQ[ UT[bi~eYP bczb ZiQT] P ZT[[ \T]
]hXbzVTc
!ZVP[\P SZVD_SPcT ITa^RdZ^a UTYYzV
bP[scP!TeZP]s[ad\!SZV\P]Sd[PU^aVsRb
0i P[\sc \TV\^bbdZ \TVcXbic~cYdZ ezZ^]h
biT[TcZzZaTesVYdZ4VheTVcs[QPUTZcTcYZPVT
aTiSTZTc zb b^a^]Zz]c \TVbiaYdZ RdZ^aaP[ [T

]cYZPad\\P[zb\TVbiaYdZ\P]Sd[PU^aVsRb
RbP[CTWTc]ZQT[TcXbic~c^ccezZ^]hZPaXZsaPes
V^cc]PaP]Rb^cXb~Vh_XZs]bPQQ[TbiTVhZTezbYzV
bP[scseP[cs[P[YdZ
Biz]WXSasccPacP[^\TVhPSPVQP]) !V
6h^abP]zbZ]]hT]T[Zzbi~cWTczcT[\T[heT]
SzVesasbaPXb]PVhbiTa»0\sYPiTVhXZ[TVY^QQ
U^aasbPPePb]PZzbP1 !eXcP\X]]PZPiP[\P_T
SXVa^bc^ZQP]VPiSPV~VhQXic^bPZ[TWTc]ZQT]
]T W^Vh cs_[s[ zcT[c cTbi]Z Pi PbicP[aP
Biz]WXSasccPacP[\PP[PRb^]hcs_zaczZTeXcP\X]zb
sbes]hXP]hPVcPacP[\PeXbi^]cP]]s[\PVPbPQQEz
aRdZ^abiX]c]ZTc ZXb \zaczZQT] zb T[WiSP]
T\T[X\TV\T[hU^]c^bbiT\_^]cU^Vhsb]s[zbRd
Z^aQTcTVbzVTbTcz]Xb5^VhPbbiPTVzbibzVVT[p

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes terjesztésű lapja. Megjelenik hetente. Kiadja: a Théma Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója. Hirdetésfelvétel: hirdetesfelvetel@helyitema.hu Főszerkesztő: Bognár Nándor. Szerkesztőség:
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Avantgárd, groteszk és haladó

A szerző felvételei

Sokarcú, gondolkodásában és látásmódjában haladó, csoportos kortárs kiállításnak
adott ezúttal otthont az érdi Városi Galéria. A több mint két évtizede mûködõ, a kaposvári és környéki mûvészeket maga köré gyûjtõ Kapos ART Képzõ- és Iparmûvészeti
Egyesület huszonöt alkotója mutatkozott be Érd mûvészetkedvelõinek. A sokszínû
tárlatot Novotny Tihamér mûvészeti író nyitotta meg.

A megnyitó pillanata: Kéri Mihály és a kiállító mûvészek egy része

Szobrok és grafika – feketén-fehéren
rendezett itthon és külföldön,
amelyek sorába immár az érdi
Városi Galériában látható tárlat is
bekerült. Az egyesület tevékenységét rendhagyó, az anyagi lehetőségeket is felülmúló kezdeményezések jellemzik – mutatott
rá megnyitóbeszédében Novotny
Tihamér mûvészeti író –, köztük
a fent már felsorolt hazai és nemzetközi kiállítások és mûvésztelep
szervezése. Nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik többek között Németországban,
Franciaországban, Angliában,
Olaszországban, Romániában,
amelyek leginkább a kölcsönös

Alkotások és alkotók
Noha a kiállítók sorában ismerősöket is felfedezhettek az érdiek
(Sz. Varga Ágnes és Nagy Imre
Gyula), többségében mégis
először találkozhattak a Kapos
ART alkotóival. A kaposvári
képző- és iparmûvészeket
maga köré gyûjtő egyesület huszonkét éve van folyamatosan jelen az országos és
nemzetközi képzőmûvészeti
életben. Mi több, alapító tagja
a Magyar Képzőmûvészeti és
Iparmûvészeti
Társaságok
Szövetségének. Tagjai nemcsak hazai, hanem határon túli grafikusmûvészek,

festőmûvészek és iparmûvészek.
Jelenleg negyven mûvész tartozik soraihoz. A Kapos ART
volt a kitalálója és rendezője a Magyarországon egyedülálló Groteszk Képző- és
Iparmûvészeti Triennálénak,
valamint a Közép-kelet-európai Képeslap Nemzetközi Mail
Art Triennálénak. 1997-ben létrehozta a Barcsi Nemzetközi
Mûvésztelepért Alapítványt, de
már több mint húsz éve szervez nemzetközi mûvésztelepet
Barcson.
A Kapos ART megalakulása
óta nyolcvannál több kiállítást

A Rádió 87.8 MHz műsorán

kiállításokban nyilvánulnak
meg.
Mindez akkor kezdődött,
amikor a kaposvári és a környékén húzódó települések fiatal mûvészeinek egy csoportja
elhatározta, hogy közösen próbálják hirdetni a kortárs szemléletet, saját maguk is előadá
saikkal, kiállításaikkal terjesztik
az európai mûvészetet helyben,
és az országon belül egyaránt.
E csoport maga köré vonzotta a tenni vágyó mûvészeket,
így alakult meg az egyesület.
Novotny Tihamér kiemelte: a
progresszió már kezdettől fogva
jellemző volt törekvéseikre. Ezt
tükrözte a magyar avantgárd
kiállítás is, amelyen a 64 kiállító
közül tizenegyen a Kapos ART
tagjai voltak. A pályázatot kihirdető szórólapon megfogalmazott cél az újdonságra fektette
a hangsúlyt. Újdonság, amely
az európai és a világ más tájain
akár egymás ellen is mûködött,
modern, posztmodern, avantgárd stílusokkal. Embert próbáló dolgozat témája lehetne megfogalmazni, mely törekvéseket
nevezhetnénk avantgárdnak
– fûzte hozzá az irodalomtörténész –, ám a pályázati kiírásból
kiindulva avantgárd az, aki először mûködik újszerû, eddig
még nem használt eszközöket
alkalmazva. Akinek szokatlan
a stratégiája, akinek meglepő
a kérdésfeltevése. Mindez a
Kapos ART sokarcúságában is
kirajzolódik előttünk. Ez a kiállítás az évszázados modernitás
hagyományait egyesíti, és az a
gondolkodás és látásmód mindenképpen haladó, és kortársnak mondható – fogalmazott
megnyitóbeszédének végén
Novotny Tihamér mûvészeti
író.
A Kapos ART tárlatának kellemes hangulatot kölcsönzött
Szatmári Kristóf szaxofonjátéka.
A kiállító mûvészek – Baky Péter,
Damó István, Deák Zsuzsanna,
Deák Németh Mária, Drozsnyik
István, Gaál Ildikó, Halmos
Klára, Holló Barna, Holló Csejtei
Kinga, Jónás Péter, Kántor
József, Károly Sándor Áron,
Károly Zöld Gyöngyi, Lengyel
Zsüliett, Lőricz Róbert, Molnár
Miklós, Nagy Imre Gyula,
Ország László, Rónai Gábor,
Szatmári Juhos László, Szlaukó
László, Szőcs Géza, Sz. Varga
Ágnes Kabó, Volker Schwarz,
Vörös András – alkotásai még
január 15-ig megtekinthetők a
Városi Galériában.

Bálint Edit

Rádió FM 87.8 MHz
– Érd közösségi médiaszolgáltatója
Adás: 0–24 óráig. Vételkörzet: Érd város.
Elérhetőség: 87,8 MHz URH, kábelen: 98,6 MHz
internet: www.radioerd.hu
Állandó műsorok: hírek napközben minden egész órában,
Érd hírei napközben minden óra 30-kor.
6–11 Magazinműsor
	Szivárvány, Világjáró-magazin, Retikül, Konyhafőnök
ajánlata
11–14 Paravánrádió
Hitéleti műsor, Digitális kultúra, Live World
14–18	Közösségi magazin
Kilátó – szatirikus magazin (m. v. Szakálos Dénes–
Ágó Simon), WRC-magazin
18–22	Katapult…
Katapult az állatkertbõl, Sportmúzeum, Movie and Music
22–06 	Könyv–színház–muzsika
Hangoskönyvek, bédekkerek igényes zenével…
Üzemeltető: Extrém Business Kft. Stúdió: 2030 Érd, Jegyző út 14.
Telefon: stúdió – 23/363-411, hirdetésfelvétel – 30/958-4896

minden hétköznap 11–12 óra között

Elmélkedések
címmel

Böjte Csaba, illetve Gál Jenő szerzetes
gondolatait, eszmefuttatásait hallhatják.
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Huszonöt mûvész csoportos kiállítása a Városi Galériában

Progresszív avantgárd alkotások egy csoportja

Érdi Újság

mûvelõdés

Rádió FM 87.8 Érd
– Mi tudjuk, mi folyik Érden…

2013. január 14 – 20.
január 14., hétfő
8:00 Érdi Panoráma
8:30 Polgár-társ
9:00 Csillagszem
9:30 Négyszemközt
9:50 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronómiai magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Csillagszem
15:15 Négyszemközt
15:35 Érdi Panoráma
16:05 Csillagszem
16:35 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronómiai magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
17:05 Magyarok Afrikában 5/4.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’
rendező: Cséke Zsolt
17:35 Polgár-társ
18:05 Négyszemközt
18:25 Monda és valóság határán Érd történelme 9/6. ismeretterjesztő filmsorozat 30’
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:15 Magyarok Afrikában 5/4.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’
rendező: Cséke Zsolt
21:55 Híradó
22:10 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronómiai magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
22:40 Négyszemközt ism.
23:00 Polgár-társ
január 15., kedd
8:00 Híradó
8:15 Négyszemközt
8:30 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronómiai magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
9:00 187 magazin
9:30 Kézilabda-mérkőzés
11:00 Csillagszem
11:30 Monda és valóság határán Érd történelme
9/6. ismeretterjesztő filmsorozat 30’
15:00 Híradó
15:15 187 magazin
15:45 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronómiai magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
16:15 Négyszemközt
16:35 Bibliai Szabadegyetem
Hamis bíró és az özvegyasszony 60’
17:35 Monda és valóság határán Érd történelme
9/6. ismeretterjesztő filmsorozat 30’
18:05 Négyszemközt
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 52. rész
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép
20:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 52. rész
20:45 Híradó
21:00 Bibliai Szabadegyetem
Hamis bíró és az özvegyasszony 60’
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fény-Kép
január 16., szerda
8:00 Híradó
8:30 Fény-kép
9:00 Magyarok Afrikában 5/4.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’
rendező: Cséke Zsolt
9:30 Négyszemközt
9:50 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronómiai magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
10:20 Polgár-társ
10:50 Bibliai Szabadegyetem
Hamis bíró és az özvegyasszony 60’
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 52. rész
12:20 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:15 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronómiai magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
15:45 Négyszemközt
16:05 Bibliai Szabadegyetem
Hamis bíró és az özvegyasszony 60’
17:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:35 187 magazin
18:05 Négyszemközt
18:25 Monda és valóság határán Érd történelme
9/6. ismeretterjesztő filmsorozat 30’
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt, beszélgetés aktuális
témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Száműzöttek magántörténelme 4/1.
magyar dokumentumfilm-sorozat, 58’
rendező: Kisfaludi András
21:15 Híradó ism.
21:30 Mozgás ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Monda és valóság határán Érd történelme
9/6. ismeretterjesztő filmsorozat 30’
január 17., csütörtök
8:00 Híradó
8:15 Mozgás
8:45 Négyszemközt
9:00 Csillagszem
9:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 52. rész
10:00 Polgár-társ
10:30 Száműzöttek magántörténelme 4/1.
magyar dokumentumfilm-sorozat, 58’
rendező: Kisfaludi András

11:30 Négyszemközt
14:50 Híradó
15:05 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 52. rész
15:35 Mozgás
16:05 Csillagszem
16:35 Négyszemközt
16:55 Polgár-társ
17:25 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronómiai magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
17:55 Száműzöttek magántörténelme 4/1.
magyar dokumentumfilm-sorozat, 58’
rendező: Kisfaludi András
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem
A gazdag ifjú és a vak 60’
21:15 Híradó ism.
21:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 52. rész
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
január 18., péntek
8:00 Híradó
8:20 Bibliai Szabadegyetem
A gazdag ifjú és a vak 60’
9:20 Polgár-társ
9:50 Száműzöttek magántörténelme 4/1.
magyar dokumentumfilm sorozat, 58’
rendező: Kisfaludi András
10:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 52. rész
11:20 Négyszemközt
11:40 Fény-kép
14:50 Híradó
15:05 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
15:35 Száműzöttek magántörténelme 4/1.
magyar dokumentumfilm sorozat, 58’
rendező: Kisfaludi András
16:35 Négyszemközt
16:55 Mozgás
17:25 Polgár-társ
17:55 Fény-kép
18:25 Monda és valóság határán Érd történelme
9/6. ismeretterjesztő filmsorozat 30’
19:00 Híradó
19:15 Vers Joó Lászlóval
19:25 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Magyarok Afrikában 5/5.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’
rendező: Cséke Zsolt
20:55 Híradó
21:10 Bibliai Szabadegyetem
A gazdag ifjú és a vak 60’
22:10 Négyszemközt ism.
22:30 Magyarok Afrikában 5/5.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’
rendező: Cséke Zsolt
január 19., szombat
9:00 Híradó
9:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/42. gasztronómiai magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
10:50 Kézilabda-mérkőzés
14:55 Híradó
15:10 Csillagszem
15:40 Négyszemközt
16:00 Száműzöttek magántörténelme 4/1.
magyar dokumentumfilm-sorozat, 58’
rendező: Kisfaludi András
17:00 Bibliai Szabadegyetem
A gazdag ifjú és a vak 60’
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/42. gasztronómiai magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
19:00 Érdi Panoráma,
heti események összefoglalója
19:30 Csillagszem
20:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 52. rész
20:30 Tim
ausztrál filmdráma, 109’
rend.: Michael Pate
fsz.: Mel Gibson, Piper Laurie
22:20 Érdi Panoráma
január 20., vasárnap
9:00 Érdi Panoráma
9:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem A gazdag ifjú és
a vak 60’
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi
magazin
11:50 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/42. gasztronómiai magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/42. gasztronómiai magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
16:00 Bibliai Szabadegyetem
A gazdag ifjú és a vak 60’
17:00 Tim ausztrál filmdráma, 109’ rend.:
Michael Pate fsz.: Mel Gibson, Piper Laurie
18:50 Magyarok Afrikában 5/5.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat 40’
rendező: Cséke Zsolt
19:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 53. rész
20:00 Fény-kép
20:35 Mozgás
21:05 Polgár-társ
21:35 Érdi Panoráma
22:05 Fény-kép
22:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
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helyi társadalom
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Nejcserés támadás a Finta rendezvényházban

Gergely Róbert gasztroszínháza Érden

A szerző felvételei

Hogyan kell nejt cserélni, miközben még nevetünk is ezen? Mindazok megtudhatták, akik feleségükkel elmentek a Finta rendezvényházba. A Nejcserés támadás
címû vígjátékkal debütált Érden a Gergely Theáter december 29-én. Az elõadás végén aztán úgy tûnt, minden férj a saját feleségével hagyta el, méghozzá jókedvûen,
elégedetten a gasztroszínházat…

Nyertes Zsuzsa akcióban, a „szenvedõ fél” Harsányi Gábor – Gergely Róbert nem gyõz csodálkozni
Újfajta társadalmi színhellyé
vált a régi Finta rendezvényház,
amely az utóbbi hónapokban
megújult. Erre az alkalomra
pedig különösen megszépült,
„ruhát” kaptak a székek, az
asztalok. Színházba jöttünk,
mégis olyan volt a környezet,
a hangulat, mintha étteremben
lettünk volna. Elegáns emberek
elegáns környezetben a színházi előadás előtt megvacsoráztak, majd jóllakottan – így
mégiscsak jobb érzés – átadták
magukat egy másfajta élvezetnek. Jött a felhőtlen szórakozás,

a könnyed vígjáték, amelynek a
központjában két férfi és két nő
állt, de még két nő „kavart” a
színpadon, hogy a végére kicsit
mi is összekavarodjunk. Szinte
csodának számított, hogy saját
párunkkal mentünk innen
haza…
Eredetileg a Két férfi sakkban címû darabbal mutatkozott volna be a népszerû
színész, Gergely Róbert, de
betegség miatt az utolsó pillanatban mûsorváltoztatásra
kényszerült. Izgalommal zárult
tehát számára az elmúlt év,

de bízik benne, hogy a 2013.
stresszmentesebben kezdődik.
Különben is, a 21 a szerencseszáma: január 21-én ünnepli
születésnapját, és 21 éve jelent
meg az első lemeze.
– Minden hozzám kötődő házszámban, rendszámban, telefonszámban szerepel a huszonegyes szám – mesélte Gergely
Róbert. – Remélem, a 2013-as év
a tizenhármas számot is szerencseszámommá teszi…
– Hogyan jött az ötlet, hogy
Érden bemutatkozzon gasztroszínházával? – kérdeztem az

előadás után a népszerû színésztől, aki természetesen
szintén játszott a vígjátékban.
(Õ volt a kicsapongó férj, akit
szeretett asszonya bosszúból
a hûtlenkedéséért megcsalni
készült, de megtudván a szándékot, ezt fondorlattal igyekszik
megakadályozni…)
– Augusztusban Érdre költöztem, és itt élő barátom,
Bada Zoltán bemutatott Finta
Józsefnek, aki vevő volt az ötletre. Budapesten a Hûvösvölgyi
Vigadóban már mûködik a
gasztroszínházam, azaz a
vacsorával egybekötött színházi
esemény, és úgy gondoltam, itt
is meg lehetne próbálni.
– Ezek szerint lesz folytatása?
– Reméljük, de ez mindig
a közönségen múlik. Ha jönnek, akkor lesz. Februárban
Valentin-nap környékén újra
megpróbáljuk, annál is inkább,
mert szeretnénk a meghirdetett,
de elmaradt előadást, a Két férfi
sakkban címût pótolni.
– Hány darab van a Gergely
Theáter repertoárján?
– Jelenleg nyolc, köztük gyerekeknek szóló is. Igyekszünk
úgy összeállítani a mûsortervet,
hogy a néző kellemesen töltse
el az idejét a vacsora után is,
s felhőtlenül tudjon kikapcsolódni.
– Milyen benyomása alakult
ki a városról ez alatt a néhány
hónap alatt?
– Nagyon jó, bár sok időm
még nem volt alaposabban
körbenézni. A belváros rendezettsége tetszik, a környezet
szép. Parkvárosban is nagyon
jól érzem magam. Szeretném
minél hamarabb bejárni a település nevezetesebb részeit.
Itt párjával, a szintén színész
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A legifjabb nézõ Erdélyi Mónikáék asztalánál

A házigazda Finta József – Erdélyi Mónika és Gergely Róbert között
– köszönti a közönséget
Némedi-Varga Tímeával él, ő is
fellépett a Nejcserés támadásban. Rajta és Gergely Róberten
kívül az érdi közönség a színpadon láthatta még Nyertes
Zsuzsát, Sáfár Anikót, Cseke
Katinkát és Harsányi Gábort.
Az est háziasszonya a tévés
Erdélyi Mónika volt, a vacsora
alatt harmonika szólt. Segesdi
János alpolgármester az előadás
végén ezekkel a szavakkal kelt
fel az asztaltól:
– Kellemes este volt, jól szórakoztam ezen a felhőtlen vígjátékon. Ilyen remek környezetben jólesik kicsit kikapcsolódni.
Szükség van erre a szórakozási
formára ebben a nehéz időszakban is.
Bada Zoltán, az est egyik
szervezője:
– Nagy fába vágtuk a fejszénket Robival és Finta úrral,
de a jövőben szeretnénk felfejleszteni ezt a fajta társadalmi eseményt jó darabokkal,

mûsorokkal. A helyiség látható,
hogy jó adottságú ilyen jellegû
előadásokra is, ráadásul ez a
legnagyobb rendezvényterem
Érden. Azért is tartom jó ötletnek a gasztroszínházat, mert
asztaltársaságok, baráti társaságok alakulhatnak ki hasonló
kellemes estéken. Itt most nemcsak érdieket láthattunk, hanem
a jegyigénylésekből tudjuk,
hogy még Somogy megyéből is
jöttek az előadásra.
Finta József, a házigazda:
– Számomra fantasztikus
élmény, hogy egy vendéglőben minden bújukat-bajukat
elfelejtve mosolyogtak, jókat
derültek a vendégek, felszabadultan tölthettek el több órát.
A komoly dolgok is, tudjuk, a
fehér asztalnál dőlnek el, de itt
most a jókedvé volt a főszerep.
Mi is így éreztük hûséges
nejünkkel, lent, a nézőtéren,
terített asztaloknál…

Temesi László

Horgász Bál

nem csak horgászoknak!
Az Érd és Környéke Horgász Egyesület
szeretettel meghívja Önt és Családját
2013. január 26-án 19 órakor tartandó 29. báljára.
Az est háziasszonya:
Szóka Júlia
operettprimadonna
Fellépnek:
Barnet Hajnalka
Szabó Dóra
az artistaképző intézet növendékei,
valamint
az Érdi Torna Club akrobatikus tornászai

ePVhd]Z ]hXceP bieP[ PZsa c as] sc Xb
[TWTcUP[Pc^i]X \^]ScPA^[P]S
:zcbzVcT[T] W^Vh Pi zWTb eT]SzVTZ]TZ
cTcbiXZ Ti P aT]SbiTa ST b^ZPZ biTaX]c Pi
XVPiX ePasibP P WT[h]TZ P Wb^Z VaX[[zcT
[TZ \TVUT[T[ U»biTaTizbT 3T P cXcZ^b WsiX
aTRT_cTc \zV ]TZ]Z bT\ sad[csZ T[ 0 U
PccaPZRX_TSXVP[sces]hZ^]hWPaXsbXbc
_d[cYP Xcc Zzbi[]TZ dVhP]Xb P W»c_d[c^]
cP[s[WPc _sR^[c Wb^Z zb i[SbzVTZ Xb 0
UaXbb~]hRbXZ[P]SX[[Pc^ZQTYsaYsZPWT[hXbz
VTZTc ~Vh Pi T\QTa]TZ cz]h[TV [PZ^\si]X
cs\PSZTSeT
p

Játszik a ROZBORA ZENEKAR
Üdvözlőital – vacsora – pezsgős köszöntő – éjféli lakoma
TOMBOLA ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL!
Helyszín:
Finta József RENDEZVÉNYTEREM
Érd, Velencei út 29.
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A parlamenti képviselõ tájékoztatója

Érd kiváló diákjai az új esztendõt
Bizalommal várhatjuk

Márton, Tóth Miklós, Király
Ádám Miklós, Tóth Luca (Lukin
László AMI), Kecskés Boglárka,
Virágh Anna, Bartha Bálint,
Rahyab Rachel, Enyedi Vivien,
Dallos Bence (Vörösmarty gimnázium).
Megyei versenyeken elért
helyezésükért
emlékérmet
vettek át: Darabos Ádám,
Süle Ármin, Rózsahegyi János
(Bolyai iskola), Molnár Verona,
Zatykó Ábel (Érdligeti iskola),
Danó Tamás, Oláh Rozália,
Rostás István, Csurán Tímea,
Terhes Zsolt Ádám (Móra iskola csapata), Tóth Barnabás,
Takács Hajnalka (Lukin László
AMI), Nagy Kristóf, Erényi Júlia,
Pozsgai Zsófia (Vörösmarty
gimnázium), Elekes Márta,
Takács Bertalan, Szokolai
Csenge (Vörösmarty gimnázium csapata), Budavári Ruben
Pál, Pusztai Árpád, Pelyva
Dávid (Vörösmarty gimnázium
csapata), Mészáros Márton,
Habócski Orsolya, Lakatos
Dávid (Vörösmarty gimnázium
csapata).
Korábban már megkapták
az érmet, így ezúttal oklevelet

Aradszki András, a Pest megyei 8. választókerület
országgyûlési képviselõje, az Országgyûlés Fenn
tartható Fejlõdés Bizottságának tagja január 3-án tartott
sajtótájékoztatót a Polgárok Házában az elmúlt hónap
fontosabb parlamenti törvényhozási tevékenységérõl.
A képviselõ ezúton is jókívánságait fejezte ki a válasz
tókerület minden polgárának az új esztendõre.

A szerző felvétele

Tóth Luca fuvolajátékkal köszöntötte a díjátadó ünnepség résztvevõit, késõbb õ is átvette az Érd Kiváló Diákja emlékérmet

A szerző felvételei

Az elmúlt év végén megrendezett díjkiosztó ünnepségen a furulyán és fuvolán játszó
növendékek csupán ízelítõt adhattak azokból a nagyszerû teljesítményekbõl, ame
lyekkel a város diákjai dobogós helyezéseket értek el megyei, országos és nemzet
közi versenyeken, s egyben kiérdemelték az Érd Kiváló Diákja címet is. 2012-ben
hatodszor került sor Érden az év legjobb tanulóinak városi kitüntetésére.

Aradszki András: Az adósságcsökkentést és a GDP-arányos költségvetési
hiányt tekintve Európa élvonalába került az ország

A sikeres diákokat kiváló pedagógusok készítették fel a versenyekre, akiknek
a munkáját oklevéllel és egy szál virággal köszönte meg az alpolgármester

A tanácsteremben az önkormányzati képviselõk helyét ezúttal a meghívott
gyerekek foglalták el

Sikeres diákok, rájuk büszke felkészítő pedagógusaik
és intézményvezetők gyûltek
össze december 15-én délután
a Polgárok Háza dísztermében, hogy együtt ünnepeljék
azokat, akik a 2011/2012‑es
tanévben figyelemre méltó
eredményeket értek el rangos
tanulmányi, mûvészeti versenyeken vagy tudáspróbákon,
határon innen és túl. A városi
közgyûlés az Érd Kiváló Diákja
emlékérmet 2007-ben a városi
kitüntetések rangjára emelte,
és ez az elismerés azoknak
az érdi általános és középiskolában, valamint alapfokú
mûvészetoktatási intézményben tanuló diákoknak adományozható, akik nemzetközi
tanulmányi versenyen az első
húsz, az oktatási minisztérium által kiírt és támogatott
országos tanulmányi versenyen az első tíz, míg a megyei
tanulmányi versenyen az első
három helyezés valamelyikét
érték el. A diákok az Eőry Emil
szobrászmûvész által alkotott,
a tudás és a halhatatlanság fáját
ábrázoló bronzplakettet legfeljebb kétszer kaphatják meg, egy
alkalommal alapfokú, majd egy
alkalommal középfokú tanulmányaik során. Amennyiben
azonban eredményeik alapján
ismét jogosultak lennének a
kitüntetésre – ami igen gyakran
előfordul –, úgy a továbbiakban díszoklevéllel jutalmazzák
további sikereiket.
A 2012-ben megtartott ünnepségen Segesdi János alpolgármester immár hatodik alkalommal nyújtotta át a legsikeresebb
érdi diákoknak az Érd Kiváló
Diákja emlékérmeket, illetve

Nemzetközi versenyeredményükért Érd Kiváló Diákja
emlékérmet kaptak: Ménesi
Hanna (Érdligeti iskola), aki
a romániai Aranytoll meseíró
verseny harmadik helyezettje,
és Bécsy Bence (Vörösmarty
gimnázium), aki brazíliai diákolimpikon.
Országos versenyeredményeikért emlékérmet kaptak: Kánnai
Bálint, Kánnai Márton (Bolyai
iskola), Perlusz Artúr (Érdligeti
iskola), Csurán Kristóf, Németh
Richárd (Móra iskola), Tóth

a díszokleveleket. Az alpolgármester kiemelte: Érd büszke a nagyszerû eredményeket
elért tanulókra, de nem szabad megfeledkezni arról sem,
hogy e kimagasló teljesítmények mögött nemcsak a diákok
töretlen szorgalma, kitartása és
kemény munkája áll, hanem az
őket felkészítő pedagógusoké
is, akik a kötelező órákon túl is
rengeteg időt töltenek el és foglalkoznak az ambiciózus, tehetséges tanulóikkal. A sikerek a
közös munka és kitartás eredményei, amiért köszönet illeti
mind a diákokat, mind pedig
a felkészítő tanárokat, hiszen
ezek az eredmények – bár elsősorban a sajátjaik – Érd várost
is jobbá, szebbé, vonzóbbá
teszik, és hírét viszik nemcsak
az országon belül, hanem határainkon túlra is. Segesdi János
a város nevében ezúttal negyvenkét emlékérmet osztott ki,
és huszonnégy olyan tanulónak
köszönte meg díszoklevéllel
a teljesítményét, akik korábbi
sikereik révén már kiérdemelték az Érd Kiváló Diákja emlékérmet. Az idei díjazottak öt
iskola diákjai: a Móra, a Bolyai,
az Érdligeti, a Vörösmarty és a
Lukin László zeneiskola tanulói. Segesdi János a felkészítő
pedagógusoknak egy‑egy szál
virággal és emléklappal köszönte meg az áldozatos és kitartó
munkát. Az ünnepi rendezvényen a Lukin László Általános
Mûvészeti Iskola két, zenei
területen elért kimagasló eredményeiért ugyancsak kitüntetett
diákja lépett fel. Tóth Márton
furulyán, Tóth Luca fuvolán
játszott, mindkettőjüket Német
Ferenc kísérte zongorán.

vehettek át: Szokolai Nándor,
Szokolai
Gergely,
Fábián
Dávid, Horváth Ádám, Szabó
Gergely, Vajda Zoltán (Lukin
László ÁMI), Szilas Judit, Vas
Barnabás, Pálos Zsófia, Posch
Gyöngyi, Bosits Miklós, Isépy
Réka, Domán Zsolt, Horváth
Anna, Fekete Dorottya, Kacz
Levente, Kubics Márta, Kalmár
Ildikó, Károlyi Áron, Gellár
Vince, Fauszt Dorottya, Tóth
Borbála Ibolya, Pató Máté,
Szolnoki Barna (Vörösmarty
gimnázium).
Bálint Edit

A gazdasági kérdésekre tért ki
először a képviselő. Az elmúlt
hónapban meglepően jó hírek
érkeztek a gazdaság világából:
az elmúlt két és fél év munkája azt eredményezte, hogy a
magyar államháztartás adósságcsökkenési pályára állt, beleértve az államadósságot és a
civil szféra eladósodottságát is.
Versenyképességünk európai
összehasonlításban nem számít rossznak, bizonyos elemei
arra engednek következtetni,
hogy az adósságcsökkentést
és a GDP-arányos költségvetési
hiányt tekintve Európa élvonalába került az ország. Ennek
hátulütője a gyenge gazdasági
növekedési kilátások. Fontos
jelzés, hogy a Fitch Rating’s
hitelminősítő intézet hazánk
besorolását negatívról stabilra
javította szuverén adósságunk
tekintetében. A minősítési váltás
megalapozója a 2013-as költségvetési törvény elfogadása volt.
A kormány január elsejével három területen csökkentette a közszolgáltatások díját,
ami jelentős terheket emel le a
lakosság válláról. Azóta nyilvánosságra került, hogy további
árcsökkenések várhatók az év
folyamán, tovább könnyítve a
lakosság anyagi terheit. Teszi
mindezeket az intézkedéseket a kormány az után, hogy
a korábbi szoclib kormányok
alatt, 2002 és 2010 között a közszolgáltatások díjai 200 százalékkal emelkedtek. És hogy ne
az ilyen, a kormányzat számára
kedvező hírek uralják a médiát,
arról gondoskodott a hangoskodó ifjúság a liberális sajtó támogatásával. Azt kevesen veszik
észre, hogy a hazai felsőfokú
oktatásban ma minden a minőség ellen szól. Pedig hazánknak
szüksége van jól képzett értelmiségre. Néhány évvel korábban az egyetemi oktatók sora
nyilatkozott úgy, hogy a felsőoktatásba jelentkezők képzettségi szintje rendkívül alacsony,
az önmagát lejáratni nem kívánó intézmények nem is tudták
feltölteni a rendelkezésükre álló
létszámkeretet. A helyzet tovább
romlott, ezért határozta el a kormány a felsőoktatás reformját,
ami ellen a félrevezetett fiatalok
az utcára vonultak. Talán nem

tudják: a magyar adófizetők
pénzén tanulnak, ezért jogos
az elvárás, hogy tudásuk itthon
hasznosuljon. Magyarország
nincs abban a helyzetben, hogy
orvosokat, mérnököket képezzen Németország, Norvégia,
Anglia stb. számára. Az esélyegyenlőséget az általános és
középiskolában kell megteremteni, hogy a felsőfokú tanintézménybe megalapozott tudással
jelentkezzenek a hallgatók. Az
ország anyagi gondjai ellenére
a kormány több pénzt fordít a
felsőoktatásra, ám annak egy
jó részét elviszik az elhibázott
PPP-konstrukciók, az előző kormányok „saraként”.
A fiatalkorúak dohányzása
visszaszorításáért korlátozta a
kormány a dohányáruk eladásának lehetőségeit. Mindez a
jövő generációja egészségének
megőrzéséért folyik. Nem véletlen, hogy a Formula–1-ből is
számûzték a dohánygyárakat.
Ellentmondás, hogy míg az
ország lakossága körében csökken a dohányosok száma, addig
a fiatalkorúak körében nő.
A KDNP-t érinti elsősorban, mint előterjesztőt, hogy
az Alkotmánybíróság hatályon
kívül helyezte a családvédelmi
törvény egyes rendelkezéseit,
mert azok ütköztek a még ma is
hatályos polgári törvénykönyv
egyes rendelkezéseivel. A párt
szándéka szerint a házastársi
és élettársi kapcsolat különbözőségének meg kell jelennie a
jogalkotás szabályozásában.
Az önkormányzati alapfeladatok ellátására Érd egymilliárd
forintot kapott 2012 utolsó hetében, ami elősegíti a kiegyensúlyozott gazdálkodást. Az érdieket érinti, hogy a Napraforgó
Kft. sikeresen pályázott, így a
kormány biztosítja negyven
megváltozott munkaképességû
munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatását.
Aradszki András elmondta, hogy tavaly négy önálló indítványt nyújtott be az
Országgyûlésnek, amelyből
három törvényjavaslat volt.
A testület mindhármat elfogadta. Ötvenkilenc nem önálló
indítványt terjesztett elő, felszólalásainak időtartama több mint
öt óra volt.
MF
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Dolgos hétköznapok és csilingelõ ünnepek

Cserépedény és csengettyû

A szerző felvételei

Az utóbbi idõben alig volt Érden olyan ünnepség vagy rendezvény, amelyen ne
lépett volna fel a Csengettyû együttes, és pár éves mûködése során már számos
országos rendezvényre is meghívást kapott, idén például a Sziget Fesztiválon is
nagy sikerrel szerepelt. A kis zenekar tagjai az Érdi Szociális Gondozóközpont
Habilitációs Központjának nappali foglalkoztatójában élik hétköznapjaikat, ahol a
munka után Bolyki Eszter vezetésével csengettyûznek.

Nyáron a horgászást is kipróbálhatták a srácok – nagyon jól érezték magukat Balatonszárszón
A foglalkoztató mûködéséről,
eredményeiről Paróczai Zoltán
néval, az intézmény vezetőjével
beszélgettünk.
– A habilitációs központban
a nappali ellátáson belül 2010
óta szociális foglalkoztató is
mûködik a Hivatalnok utcában, ahol az Idősek Napközi
Otthonával osztjuk meg az épületet – meséli. – Itt tizenöt fiatal dolgozik napi négy órában.
Tízen munka-rehabilitációban,
öten fejlesztő felkészítésben
vesznek részt. Vannak, akik
képességeiknek és érdeklődé-

süknek megfelelően a pincében
kialakított kerámiamûhelyben
használati és dísztárgyakat formáznak, díszítenek, festenek.
A felső szinten varrómûhelyt
alakítottunk ki, itt készülnek a
kisebb konyhai textíliák, díszpárnák és egyéb varrott dísztárgyak. Ezenkívül egyéb kézügyességet igénylő foglalatosságokat is kipróbálnak, például
a gyöngyfûzést, bőrvarrást és
esetenként a papírhajtogatást.
– Mindezzel nemcsak az ide
jüket múlatják, hanem valódi
elfoglaltság, munka is a szá

mukra, és színvonalasan elké
szült tárgyak kerülnek ki a
kezük alól, amelyeket értékesí
tenek…
– Igen, és a srácok nagyon
lelkesek, hiszen a napi négyórai
munka motiválja őket, egy kis
keresethez is jutnak általa, míg
a bevételek egy részét vissza
forgatjuk
anyagvásárlásra.
Intézményünk is bekapcsolódott az Édenkert Rendezvénybe,
amelynek célja a különböző
akadályozottsággal élő fiatalok értékeinek bemutatása, és
a mûhelyekben készült szín-

vonalas termékek értékesítése.
Az Édenkerthez hét intézmény
tartozik, amelyekkel közösen
szoktunk részt venni és árusítani a különféle rendezvényeken,
fesztiválokon.
– A napi négyórai munka
után pedig szabadidős tevékeny
ségben vesznek részt a fiatalok.
Ennek keretében mûködik a
színjátszó kör és a Csengettyû
együttes. Ez utóbbi igen figye
lemreméltó népszerûségnek
örvend, és mind gyakrabban
szerepel nagy sikerrel ünnepsé
geken, fesztiválokon, meghívá
sos előadásokon…
– Igen, Bolyki Eszter vezetésével rengeteget gyakorolnak,
és örömmel zenélnek a srácok. Egyre gyakrabban kapunk
meghívást nemcsak a helyi
rendezvényekre, hanem távolabbra is. Az elmúlt nyár például igen zsúfolt volt számukra, nagyon sok fellépése volt
az együttesnek. Ugyanakkor,
ahova a csengettyûs muzsikát
elvisszük, ott a mûhelyeinkben
készült tárgyakat is árusítjuk.
Az érdi majálissal kezdtünk,
majd az Etyeki Pincefesztiválon
és Szőlővirág Ünnepen léptünk
fel. Szerepeltünk Kolontáron
a falunapon, meghívást kaptunk Kapolcsra a Mûvészetek
Völgyébe és a Sziget Fesztiválra,
és a százhalombattai Summer
festen is szerepeltünk az
Aranyszív Napja rendezvényen.
Öt éve minden októberben részt
veszünk Biatorbágyon a zene
világnapja alkalmából szervezett fesztiválon, amelynek
célja a másság bemutatása a
különböző akadályozottsággal
élő fiatalok szereplése által.
Nemcsak az együttes tagjai
örültek a sok utazásnak és szereplésnek, hanem az őket kísérő kollégák is önzetlenül vettek
részt ezeken a rendezvényeken.

A habilitációs központban készült tárgyakat, díszeket értékesítik azokon a
rendezvényeken, amelyekre meghívást kapnak – igen sok helyre eljutottak
a kerámia- és textiltárgyak
Egyik fő támogatónk az Érdi
Horgászegyesület. Tavaly jótékonysági táncestet szervezett az
alapítványunk javára, és nekik
köszönhetjük azt a nagyszerû
kolontári baráti kapcsolatot is,
amit az iszapkatasztrófa után
sikerült kialakítanunk ezzel a
településsel. A tragédiát követően azért mentünk oda, hogy
osztozzunk a szomorúságukban, de cserébe mi is rengeteg
szeretetet, elfogadást kaptunk
a kolontári emberektől, és a
barátság megmaradt.
– A Csengettyû együttes sokfe
lé járt az idén, viszont a fellépé
sek színhelyére el kellett jutni,
miből sikerült ezt megoldani,
finanszírozni?
– Egyrészt az Emberi Hang
Alapítvány segítségével, amely
azért jött létre, hogy a habilitációs központ által foglalkoztatott fiatalokat és családjukat
támogassa. Nemcsak a szabadidős tevékenységüket és az
üdülésüket segíti elő, hanem
sokszor a családok mindennapi gondjain is próbál enyhíteni. A közelmúltban például
az alapítvány mosógépet vett
egy anya nélkül maradt családnak, de gyakran a tüzelővásárlásba is besegít. Télen a gánti
Fecskepalotában kapcsolódnak
ki minden évben, idén nyáron

Balatonszárszón is üdültek a
fiataljaink, és emlékezetes
pecatúrán is részt vehettek.
A Csengettyû együttes tagjainak a fellépésekre való utazás
is óriási élményt jelent, hiszen
nekik ritkán van idejük kimozdulni, ezért is jó, hogy ebben a
nehéz gazdasági helyzetben az
alapítvány kiegészítő támogatást
tud nyújtani ezekre a célokra is.
A közelmúltban az OTP Bank
támogatásával sikerült lecserélni a nagyon régi kisbuszt, így
az új jármûvel már könnyebben
eljutunk az ország bármelyik
pontjára. Kapolcsi ott-tartózkodásunk finanszírozásához pedig
T. Mészáros András polgármester segített támogatót találni.
Bolyki Eszter türelmes és
remek szakmai munkájának, valamint a kollégáink és
a családsegítő szolgálat egyik
munkatársának köszönhetően
a Csengettyû együttesre egyre
inkább odafigyelnek az emberek, és szívesen hallgatják előadásokon, fesztiválokon. Óriási
köszönet illeti ezért a kollégáimat, ezt a kiváló csapatot,
akikkel együtt dolgozhatok, és
akiknek szakszerû és önfeláldozó munkája nélkül nem értük
volna el ezeket a nagyszerû
eredményeket.

Bálint Edit

Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szociális Gondozó Központ
Gazdasági iroda

humánpolitikai szervező
munkakör betöltésére.

A TERMÉSZETTUDOMÁNY KULCS A KEZEDBEN. FEDEZD FEL TITKAIT ÉS

A VILÁG KITÁRUL ELŐTTED!
Örömmel értesítjük az Érd, Diósd, Sóskút településeken élőket, hogy a 2012. IV.
negyedév elsősorban a laboratóriumi foglalkozások folyamatos lebonyolításának
jegyében telik „A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty
Mihály Gimnázium koordinálásával” címet viselő, 280 815 000 Ft összegű vissza
nem térítendő támogatással megvalósuló, TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 azonosító számú projekt életében.
A megújult természettudományos laboratóriumban immár elérhető és hozzáférhető valamennyi, a magas szintű természettudományos oktatáshoz-tanuláshoz
szükséges, a természettudományok területén történő továbbtanulás esélyét segítő
szolgáltatás.
2012. október 1-étől a partnerintézmények diákjainak, tanárainak szállítása a
laboratóriumba megoldódott. Sikeres beszerzési eljárás került lefolytatásra.
A partnerek diákcsoportjaikat különjáratú buszokkal tudják elszállítani a
Vörösmarty Mihály Gimnázium laboratóriumába, ahol mint vendégintézmények
tartanak foglalkozásokat.
A projekt honlapja a www.ajovolaboratoriuma.hu oldal rendszeresen frissítésre
kerül az aktuális információkkal, melyek tájékoztatást adnak a projekt
előrehaladásáról és a soron következő rendezvényekről. A projekthonlap mellett
a projekt a felhasználók és a lakosság részére immár a legnépszerűbb közzöségi
oldalakon (facebook, iwiw) is elérhető, „A jövő laboratóriuma” megnevezéssel.
A projekt megvalósítása nagymértékben elősegíti az érdi és Érd környéki gyermekek természettudományos érdeklődésének és a tanárok szakmódszertani
felkészülésének erősítését. Közép- illetve hosszú távon hozzájárul a természettudományos képzéseket indító felsőoktatási intézményekbe sikeresen felvett
tanulók számának, és így a versenyképes természettudományos szaktudással
rendelkezők számának növeléséhez.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézet dolgozóival kapcsolatos bér- és munkaerő-gazdálkodás. Belépésekkel, kilépésekkel, adózással, havi bérszámfejtéssel
kapcsolatos teendők elvégzése a Magyar Államkincstár számfejtő rendszerének segítségével (KIR3). Munkaerő-toborzás, -kiválasztás,
pályázatok kiírása, kezelése. Közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) ügyintézés. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, diplomás HR-végzettség vagy OKJ személyügyi szervező-, OKJ személyügyi gazdálkodó és fejlesztői végzettség
vagy középfokú munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi szakképesítés,
• Személyügyi – Legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közalkalmazotti munkaügyi-személyügyi – Legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
• KIR 3 számfejtői rendszer ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 9/2012 , valamint a munkakör megnevezését: humánpolitikai szervező.
• Elektronikus úton Demjén Szilvia részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Csak azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Érdi honlap - 2012. december 20.
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Magyar Arany Érdemkeresztet kapott dr. Szilágyi Sándor

Tanulóéveit is beleszámítva immár fél évszázada
gyakorolja gyógyító hivatását dr. Szilágyi Sándor
osztályvezetõ fõorvos, aki magas állami kitüntetésben
részesült: a Magyar Arany Érdemkereszt elismerést
vehette át. Dr. Szilágyi Sándor orvosi pályafutásának
zömét, harmincegy esztendõt, az érdi szakrendelõben,
a röntgenosztályt vezetve töltötte el.
A magas állami kitüntetést
kapott érdiek munkásságát
bemutató sorozatunkban ezút
tal a 74. életévében is aktívan
dolgozó doktorral beszélget
tünk.
– Hogyan fogadta, amikor
megtudta, hogy megkapja a
Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést?
– Meglepetésem és örömöm
első pillanatát követően a nem
zeti ünnep kapcsán Szent István
király imájának kezdő sorai ju
tottak eszembe: „Uram, taníts
meg, hogyan kell könnyezni
a meg nem érdemelt öröm
ben, és örülni a megérdemelt
könnyben!” Úgy vélem ugyan
is, hogy ezt az elismerést úgy
kaptam meg, hogy különöseb
ben kiemelkedő eseményt vagy
teljesítményt nem mondhatok
magaménak, csupán végeztem
a mindennapi kötelességem.
Jómagam nem találom rendkí
vülinek azt, hogy az ember a
hétköznapokban betegek gyó
gyításával szolgálja a hazáját.
Mégis, nagyon jó üzenetnek
tartom, hogy ez a kitüntetés
sok – nevezzük így – névte
lenül elvégzett munkának az
elismerése is egyben, és ez
hangsúlyossá teszi a jelentősé
gét, aláhúzza az értékét. Hadd
világítsam meg ezeket a gondo
latokat a legnagyobb magyart,
Széchenyi Istvánt idézve, aki

nek bölcsességeit Sopronban
járva mindig szívesen olvasom
a nagycenki múzeumban. Így
szól: „Közlegény sorban állni,
és kitüntetés nélkül gyakorla
ni polgári erény, néha szintoly
magasztos állás, és szintoly
szent kötelesség, mint állni a
dolgok élén.”
– Ön mióta gyakorolja köteles‑
ségét, illetve a hivatását Érden?
– Több mint harminc évvel
ezelőtt, 1981-ben érkeztünk a
városba szintén orvos felesé
gemmel, aki belgyógyász és
kardiológus. Õ ma is a szakterü
letén dolgozik, jómagam pedig
a dinamikusan fejlődő röntgen
osztály vezetését vettem át. Bár
két éve nyugdíjas vagyok, rész
munkaidőben még mindig szí
vesen végzem ezt a munkát.
– Orvosi pályafutása mégsem
Érden kezdődött, és nem volt
mindig röntgenorvos sem…
– Hosszú út vezetett idáig,
hiszen az egyetem elvégzését
követően a belgyógyászaton
dolgoztam, majd körzeti orvos
lettem, aztán újra visszakerül
tem a kórházba, és a szakké
pesítést is a belgyógyászaton
szereztem meg. Később sávfőorvosnak neveztek ki. Amikor
a feleségem elnyerte egy váro
si kórház főorvosi állását, én
őt követve a röntgenosztályon
helyezkedtem el, és négy év
után radiológiából is megsze

reztem a szakképesítést. Aztán
megváltoztak a körülmények,
és a sors úgy hozta, hogy 1981ben Érdre költöztünk, mindket
ten itt, a szakrendelőben kap
tunk állást.
– Akkor végigkísérhette az érdi
szakorvosi rendelőintézet fejlő‑
dését, hiszen három évtizeddel
ezelőtt még biztosan másként
nézett ki ez az intézmény.
– A szakrendelő két kicsi,
néhai családi ház épületéből
állt, és az egyik alagsorában,
elavult mûszerekkel mûködött
a röntgenosztály. Négy fázis
ban jutottunk el a mai, teljesen
megújult, korszerû radiológi
ai osztályig. 1982-ben egy új
földszinti pavilonba kerültünk,
ahol már korszerûbb gépeink
is lettek, de a felvételeket még
hagyományos módszerrel dol
goztuk ki. Később az átvilágí
tást képerősítőn keresztül, tévé
segítségével végezhettük, majd
a hagyományos filmkidolgo
zást filmelőhívó automata vál
totta fel. Valóban, a harminc
év alatt óriási fejlődésen ment
keresztül a röntgendiagnoszti
ka és vele együtt az érdi szak
rendelő is.
– Amikor idekerült, nem volt
kissé elkeserítő egy nagyváro‑
si kórházból az érdi rendelő
alagsorában átvenni az elavult
mûszerekkel mûködő röntgen‑
osztály vezetését?
– Inkább úgy mondanám:
más volt, mind a felszereltség,
mind a beteganyag. Persze
akkoriban az érdi rendelő rönt
genosztálya nem sokban külön
bözött bármelyik vidéki város
kórházában lévőtől. Valójában
a röntgenológia, a képalko
tó diagnosztika nálunk nagy
és rohamos fejlődésen ment

keresztül az utóbbi években.
Rengeteg új diagnosztikai metó
dus nyert teret, mint például a
CT, az MR- és izotóptechnikák,
amelyek hatékonyabbá tették
az orvosok munkáját, de ezek
rendkívül költséges mûszerek,
és speciális jártasságot igényel
nek. Ezért csak nagyobb cent
rumokban mûködhetnek. A mi
gyakorlatunkban a modern
módszerek közül leginkább a
diagnosztikus ultrahangot hasz
náljuk, ami lényegesen olcsóbb
és egyszerûbben alkalmazható.
Érden 1991-ben szereztük be az
első ultrahangkészüléket, amely
a hagyományos röntgendiag
nosztikát kiegészítve rengeteg
új információval tud szolgálni.
– A közelmúltban a szakren‑
delő bővítésének és felújításá‑
nak köszönhetően a radiológia
egy teljesen új, korszerû részleg‑
be költözhetett. Ez nyilván jelen‑
tős átalakulás volt az alagsori
röntgenosztályhoz képest.
– Így igaz, hiszen ide már telje
sen modern, digitális rendszerû
röntgengépek kerültek, a képek
és adatok számítógépes archi
válásával. Ez a vizsgálatokat is
gyorsabbá és jobb minőségûvé
tette, valamint megszûnt a
veszélyes anyagokkal mûködő
laboratórium. Az internet a
képek távdiagnosztizálását és a
konzultációs értékelést is meg
oldotta.
– Egyébként mikor döntötte
el, hogy orvos lesz, és miért
választotta ezt a hivatást?
– Tanulmányaim során sokáig
nem volt egyértelmû számom
ra, milyen pályát választok.
A családban nem volt orvos,
három fivérem mérnöknek
tanult, és engem is főként a
reál tárgyak érdekeltek soká

A szerző felvétele

„Közlegényként is kötelesség helytállni”

Dr. Szilágyi Sándor: Az állami kitüntetés nem csak a személyes érdemem:
közvetlen munkatársaim megbecsülését is jelenti
ig. Aztán a családon belül egy
betegség kapcsán megtapasztal
tam, mennyire kiszolgáltatottá
tesz valakit, ha bajba kerül, ha
beteg lesz. Ekkor döntöttem
el, hogy megpróbálok segíteni.
Érdekelt a szervezet mûködése,
az élet titkai és a mögöttes tör
ténések. Ez az érdeklődés meg
a segíteni akarás vitt az orvosi
pálya felé.
– A röntgenorvos – bár nem
kevés szerepe van a betegség fel‑
ismerésében, diagnosztizálásá‑
ban – a közvetlen gyógyításban
nem vesz részt, így – nem tudom,
jól látom‑e – az eredménnyel is
ritkán vagy alig találkozik. Nem
érezte soha azt, hogy kissé hát‑
térbe szorul a munkája?
– Tizenöt évet töltöttem el
gyógyító orvosként, és elisme
rem, ma is hiányzik a közvetlen
kontaktus a beteggel és a gyó
gyítás élménye. Ugyanakkor

a radiológia, illetve a képi
diagnosztika természetesen
lényeges és nélkülözhetetlen
része a gyógyítási folyamat
nak. Fontosnak látom hozzá
tenni, hogy ez a tevékenység
nem egyszemélyes feladat,
hanem igazi csapatmunka.
A radiológián az asszisztenci
ával együttmûködve, egymás
ra támaszkodva produkálunk
eredményt. A beszélgetésünk
elejére visszakanyarodva: sze
retném hangsúlyozni, hogy ez
az állami kitüntetés nemcsak a
személyes érdemem, hanem a
közvetlen munkatársaim meg
becsülését is jelenti, még akkor
is, ha ők nem lettek nevesítve,
de mindig mellettem álltak, és
együtt, közösen teljesítettük,
teljesítjük a mindennapi köte
lességünket: segítjük a beteg
emberek gyógyulását.

Bálint Edit

A fájdalmak orvosa
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Félezren ettek, ittak a Szepes elõtt

Karácsonyi halászlé érdieknek

Az érdi pincetulajdonosok készítették a forralt bort
ruhák is jártak a rászorulóknak
a mûvelődési központtal szem‑
ben lévő helyi Vöröskereszt
épületénél, ahol szintén sokan
megfordultak a ruhaosztáson…
– Két nyolcvanliteres üst‑
ben készült a halászlé száz‑
ötven kiló pontyból, amit az
önkormányzat ajándékozott a
lakóknak – tájékoztatott Solti
Gábor horgászegyesületi elnök.
– Minden évben nagy öröm a
számunkra, hogy elkészíthetjük
ezt a finomságot, és már hajnal‑
ban hozzákezdünk a főzéshez.
Legalább egytucatnyi tagunk
segít a munkálatokban.
– Önök is megkóstolják a
halászlevet?
– Jól mondja, csak kóstolgat‑
juk, mert nekünk már alig jut,
pillanatok alatt elkapkodják. Van,
aki haza is visz belőle, elvégre
karácsony van. Az elmúlt évek‑
ben tényleg alig tudtunk enni
belőle, de most talán…
A főzőbrigád a rendezvény
után végre kifújhatta magát egy

Két üstben készült a betlehem mellett a halászlé
A hideg sem tántorította el az
embereket egy kis közös ebéd
elfogyasztásától, talán ilyen
sokan még nem voltak a Szepes
Gyula Mûvelődési Központ előt‑
ti karácsonyi eseményen. Koller
József, az egyesület alelnöke
dörzsölte a kezét, de nemcsak

a fagyos idő, hanem a siker
miatt is, mert szerinte több mint
négyszázan jöttek el. Aki a meg‑
hirdetett időre érkezett, annak
jutott a halászléből, aki később,
annak már csak a bejgliből, a
forralt borból és a zsíros kenyér‑
ből – ez utóbbihoz még téli

asztalnál, ahol jóízûen ettek is
egy keveset saját főztjükből. Ezt
Pataki János neves cukrász is
megkóstolhatta, neki kedvenc
étele a halászlé, s nem csak kará‑
csonykor. Mielőtt bekanalazta
volna az estebédet, 1500 szelet
bejglit osztott szét az érdiek
közt, több másféle süteménnyel
is színesítve a kínálatot.
– Mi szintén örömmel jövünk
év vége felé erre az esemény‑
re, mert tudjuk, ezzel sokak‑
nak édesítjük meg a szeretet
ünnepét – mondta. – Sok magá‑
nyos ember csak ilyenkor juthat
hasonló figyelmességhez.
Népszerû cukrászdájában
karácsony előtt nem győzik a
bejglik készítését, a dió és mák
töltésû mellett a gesztenyés és a
marcipános is nagyon kedvelt,
de gondolnak a cukrosokra –
nekik diabetikus süteményeket
kínálnak.
Az ünnepi nagy halászléfőzés
rendezéséből mindig kiveszi a
részét az Érdi Pincetulajdonosok
Egyesülete is, élükön a borász
Hudák családdal, akiknek for‑
ralt borai legalább olyan sebes‑
séggel fogytak, mint a főétel és
a desszert. Hudák Ágnes nem
győzte a mûanyag poharakba
tölteni a lélekmelegítőket. Persze
ő és kis csapata szintén szívesen
töltött, voltak, akik többször for‑
dultak… Egészségükre!
A karácsonyi vendéglátás a
hideg ellenére jó hangulatban
telt, az ünnepi hangulatot még
fokozta Szigeti Eszter és Varga
Zoltán, akik karácsonyi dalokkal
lepték meg az „egybegyûlteket”.
Az érdi horgászoknak ezzel még
nem zárult le az év, az egye‑
sület vezetése ünnepek után
Muskovics András pincéjében
gyûlt össze, ahol Gabelics Tamás
tiszteletbeli elnök „disznóságai”
mellett értékelték a 2012‑es
esztendőt, és már szervezték a
január 26-i horgászbált, amely
a Finta-rendezvényházban lesz.
Erre azért is érdemes elmenni,
mert színvonalas mûsor mellett
lehet majd szórakozni, és tom‑
bolán nyerhetünk tízszemélyes,
egyhetes beutalót a dömsödi
horgásztanyára.
Halra fel, érdiek, 2013-ban is!

Temesi László

Hudák Ágnesnek akadt dolga elég, szakadatlanul töltögetett

Fotó: Ridács Sándor

A szerző felvételei

Karácsonykor évtizedes hagyomány, hogy az önkormányzat és a helyi horgászok
meghívják az érdieket egy össznépi halászléevésre. Ilyenkor az Érd és Környéke
Horgászegyesület vezetése hadra fogható már kora hajnaltól, hogy ebédre elkészüljön a pontyhalászlé, amely aztán pillanatok alatt eltûnik a tányérokból. Mellé
egy kis Hudák-féle forralt bor és Pataki-bejgli, már maga az ünnepi lakoma!

T. Mészáros András polgármester is segített a halászléfõzésben...

Szemben a halászlérendezvénnyel zsíros kenyeret és ruhákat osztottak a
Vöröskereszt-házban

A szerző felvételei

Látogatóban a Parkvárosi Fenyves Klubban

Ha jó a zene, táncra perdülnek a klubtagok
Az ember társas lény. Akkor is
szüksége van családon kívüli
közösségre, barátokra, beszél‑
getőpartnerekre, ha története‑
sen nyugdíjba megy. Sokan ezt
a társaságot a lakókörzetükben
mûködő
nyugdíjasklubban
keresik és találják meg. Érden
az egyik ilyen legtömegesebb
csoportosulás a Parkvárosi
Fenyves Klub, amely nemcsak
száz körüli tagságával, hanem
gyakori és kiváló hangulatú
társas rendezvényeivel is dicse‑
kedhet. Ünnepi rendezvényü‑
kön látogattuk meg a nyugdí‑
jasklubot.
Az elemózsiával és italokkal

megrakott asztalokat mosolygós
hölgyek és urak ülik körül, akik
időnként nagyokat kacagva tár‑
salognak egymással, miközben
a táncparketten is alig férnek
el azok, akik a jó zene hallatán
nem bírnak már a táncos lábaik‑
kal, hiszen, ha jó ritmus, ropni
kell! – mondják.
– Városunk egyik legnagyobb
nyugdíjasklubja már csaknem
három évtizede mûködik, hisz
1984-ban alakult – kezdi a bemu‑
tatást Boros Károly, a Parkvárosi
Fenyves Klub elnöke. – Igaz,
jómagam csak hat éve veze‑
tem, úgy is mondhatnám, „rám
szakadt” ez a feladat, amikor

az előző elnök hirtelen lemon‑
dott, és még a klub nevét is
magával vitte. Így lett az Új idők
nyugdíjasklubból Parkvárosi
Fenyves Klub. Bár akkor nem
sokan maradtunk, évről évre
gyarapodott a létszám, így mára
már csaknem száz taggal dicse‑
kedhetünk. Örülünk a növeke‑
désnek, de a nagyobb rendezvé‑
nyeinken alig férünk el a Teleki
iskola jóvoltából számunkra
felajánlott termekben. Nagyon
várjuk már, hogy a Parkvárosi
Közösségi Házban visszakap‑
juk a nagytermet, ahol mind
annyian elférünk!
– Miért jó a Fenyves Klubba
járni?
– Elsősorban a kiváló társaság
miatt, de a baráti beszélgetések,
a születés- és névnapi köszönté‑
sek mellett időről időre buszki‑
rándulásokat, havonta egyszer
bált, időközönként szalonnasü‑
tést és bográcsozást is szerve‑
zünk. Folyamatosan gyarapodik
a létszám, jönnek újak, akik
miután megtapasztalják, hogy
milyen jó nálunk a hangulat,
tagok lesznek. Noha a nevünk‑
ben is szerepel, hogy parkvárosi
a klubunk, nemcsak az itt lakó,
hanem a város bármelyik pont‑
ján élő nyugdíjasokat is befo‑
gadjuk. Csupán egyetlen felté‑
telhez ragaszkodom: a klubon

belül nincs politika! Bármiről
lehet beszélgetni, még vitat‑
kozni is, de azt megkövetelem,
hogy a politikai véleményeiket
a klub falain kívül osszák meg
egymással a tagok. Mivel nagy
a létszám, természetes, hogy
szimpátia alapján kisebb baráti
körök alakulnak ki, de azt sem
hallgathatom el, hogy volt már
két esküvőnk is!
– Vagyis itt ismerkedett meg
egymással az ifjú pár?
– Igen, itt találkoztak, talál‑
tak egymásra, és együtt ünne‑
peltük meg a menyegzőjüket.
Sajnos, nemcsak a boldog pilla‑
natokban osztozunk, hanem a
szomorúakban is. A napokban

Boros Károly hat év alatt sokat tett
a klub megmaradásáért

Jó a hangulat, különösen, ha összetartanak és segítik egymást a klubtagok
egy kedves tagunktól örök
búcsút kell vennünk, mégis, azt
hiszem, érték az, hogy amíg
lehet, itt vagyunk egymásnak.
– Önök miért szeretik ezt a
klubot? – kérdeztem a tánc szü‑
netében a legrégebbi tagokat.
– Mert amikor együtt vagyunk,
kiváló a hangulat, és sokat neve‑
tünk, de azért is érdemes ide
járni, mert nagy közöttünk az
összetartás, tiszteljük, szeretjük
egymást! Mi mindenkit befo‑
gadunk, bárhonnan, bármerről
érkezzen is! Minden hónapban
köszöntjük a születés-  és név‑
naposokat, legutóbb harminc‑
kettőt! Mindig közösen megül‑
jük a jeles ünnepeket – mondja
Halász Lászlóné Erzsike, majd
hozzáteszi: – Hálásak vagyunk a

Teleki iskola vezetésének, hogy
rendelkezésünkre bocsátja eze‑
ket a termeket, ahol hetente
összejöhetünk, mégis alig vár‑
juk, hogy visszakerüljünk a
közösségi házba, mi ott vagyunk
igazán „otthon”, mert ott szaba‑
don szervezhetjük a klub össze‑
jöveteleit. Boros Károly igen lel‑
kiismeretesen vezeti a klubot,
mi mind elégedettek vagyunk a
munkájával, és persze, ki miben
tudja, igyekszik őt támogatni a
szervezésben. Egyik tagtársunk
például a kertjét adja a nyári
szalonnasütések, bográcspar‑
tik megrendezéséhez. Mi meg
mindannyian összeadjuk a hoz‑
závalókat, segítünk az előké‑
születekben, és persze, visszük
a jókedvünket. 
Bálint Edit
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Harminchárom óra és harminchárom perc a háló két oldalán

Röplabda péntek éjféltõl vasárnap délelõttig
Az elmúlt hétvégén immáron ötödik alkalommal rendezte meg a Delta Röplabda
Sportegyesület azt a rendhagyó röplabdatornát, amelyik annyi percen át tart, amely
esztendõt néhány napja köszöntöttünk hangos dudaszóval. Ebbõl fakadóan az idén
2013 percen át ütötte a labdát a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola tornatermében az a tíz csapat, amelyik résztvevõje volt a lassacskán hagyományosnak
nevezhetõ rendezvénynek.

Csoportkép jelenlegi és egykori nagyságokkal

Deltás lányok csapata
Láttak már olyan sporteseményt, amelyik 33 órán és 33
percen át tart? Láttak már olyat
(leszámítva esetlegesen az újévi
köszöntőt), hogy egy város
polgármestere éjfélkor megnyit egy eseményt? Láttak már
olyat, hogy a magyar röplabdázás egykori színe-java szinte kivétel nélkül pályára lép, s
népszerûsíti a sportágát? Láttak
már olyat, hogy egy röpimeccs
döntetlenre végződik?
Nos, aki részese akart lenni
ennyi élménynek, annak csak
annyi volt a dolga, hogy szabaddá tegye a hétvégéje nagyobbik
részét, s leüljön a Kőrösi iskola
tornatermének a lelátójára. Aki
ezt tette, az láthatta azokat a
hölgyeket és urakat, lánykákat
és srácokat, akik pontosan 2013
percen át ütötték a labdát, sáncoltak, mentettek, szerváltak és
szerezték a pontokat, számolatlanul.
Az érdi Delta Röplabda
Sportegyesület immár ötöd-

Elismerések
A 2013 perc Röplabda-maraton
dobogósai:
1. Last Minute
2. Ennyi
3. Hálótársak
Különdíjat kapott a „leglázasabb” résztvevő, Kovácska Mária, aki hőemelkedéssel játszotta végig a tornát.
A legjobb érdi férfi versenyző díját
Dulcz Csaba érdemelte ki, míg a legjobb érdi hölgy játékosnak Ostorházi
Mayát választották.
A torna legjobb férfi játékosa Kovács
Ákos lett, a hölgyeknél pedig Szabó
Dóra kapta az elismerést.

ször invitálta a sportág barátait
s másokat is arra a nonstop
röpiparádéra, emelyet a Deltát
megalapító Dömötör László és
Dömötör-Mátrai Beáta álmodott meg azzal a céllal, hogy
a röplabdázást, a tömegsportot és a várost népszerûsítse.
A gondolatot tett követte, s ma
már elmondható: városon kívül
is ismertté és elismertté vált a
minden év január első felében
megrendezendő esemény.
Nem véletlen, hogy Érd polgármestere, T. Mészáros András
két alkalommal is vendége
volt az eseménynek. Pénteken
éjfél előtt ő nyitotta meg az
eseményt, hogy aztán vasárnap
délelőtt is ott legyen a tornacsarnokban, és díjakat adjon át
a legjobbaknak.
– Ilyen meghívásnak mindig
örömmel tesz eleget az ember,
már abból is kiindulva, hogy
lelkes sportemberek csaknem
másfél napon át küzdöttek,
részben a háló másik oldalán
lévőkkel, részben pedig saját
magukkal is. Igaz, a pályára
lépett tíz csapat közül csak
egy győzhetett, de azt hiszem,
olyan eseményen vagyunk
túl, amely után minden egyes
résztvevő büszkén mondhatja
el, hogy nyert – vélekedett a
polgármester.
Aki látta a maratoni röplabda-mérkőzés résztvevőit pénteken későn este, majd vasárnap
délelőtt is, annak egyet kell
értenie azzal, hogy nem akármilyen sportteljesítmény az
övék. Gondoljanak bele: nemhogy sportolni, de kényelmes
tempóban sétálni vagy akár egy
fotelben ülve ébren lenni sem
könnyû ennyi időn át…

Aki tehát a pályán töltötte
ezt az időt, elmondhatja: akár
a Guinness-rekorderek között is
megállhatná a helyét.
A két fő szervező arca sem
volt éppenséggel kipihent a 33.
órára.
– A vasárnap hajnali órák
voltak a legnehezebbek, akkor
valóban cammogott az idő.
Részben, mert már fáradtak voltunk, részben pedig azért, mert
tudtuk, hogy már csak néhány
óra van hátra a 2013 percből
– mondta Dömötör László, a
DRSE elnöke, aki a hosszú virrasztástól függetlenül a játék
utolsó perceiben s az eredményhirdetés során is mindenre és
mindenkire figyelt. Érthető: ha
már 33 órán és 33 percen át mindent a kezében tartott, akkor azt
nem szabad elrontani a „finálé”,
az eredmények kihirdetése és a
különdíjak átadása előtt.
Nem is volt semmi baj, így
aztán a leglelkesebbek, a legtovább kitartók tapssal búcsúztak
el az idei röplabdamaratontól, a
játékosoktól és a szervezőktől.
Ha valakinek kétsége lett
volna afelől, hogy mindig a nők
vállalnak többet, az bizonyságot kaphatott erről, amikor a
Dömötör házaspár hölgytagja, a huszonötszörös válogatott, ötszörös magyar bajnok
Mátrai Beáta a 33 órás szolgálat után még pályára lépett
a senior válogatott tagjaként,
hogy megmérkőzzön az újdonsült győztessel, a Last Minute
csapatával.
– Nem is lenne semmi baj,
csak ne fájna a térdem… –
mondta.
És láss csodát; Beának e mérkőzés kezdetére „eltûnt” a térdsérülése, s úgy szervált, úgy
mentette a labdákat, úgy sáncolt, mintha csak egy végigaludt
éjszaka után érkezett volna
egészségesen a Kőrösi tornacsarnokába.
Az más kérdés, hogy a meccs
végére bizony jócskán bedagadt
az a jobb térd…
Az biztos volt, hogy mindenki
mindenkit egyformán szeretett
e gálameccs során, ám arra is
fogadást lehetett volna kötni,
hogy egy személy mindenki
szívében elvitte a képzeletbeli
aranyat: Kotsis Attiláné, Gabi
néni, a szeniorkorú hölgykoszorú egykori szövetségi kapitánya. A ma 84 éves hölgy, a
röplabdázás nemzetközileg
elismert, zseniális alakja 1970től háromévnyi megszakítással,
másfél évtizeden át irányította a

válogatottat, de talán elmondható, az egész honi röplabdázást.
Õ is elfogadta a Delta meghívását. Eljött megnézni, mit tudnak a lányai ma, mennyi maradt
meg az akkori tudásukból.
A mesteredző ma is teljes életet él.
– Van egy gyermekcsoportom
a XII. kerületben, nekik mindennap tartok edzést, de nem
feledkezem meg arról sem, hogy
magamat is jó kondiban tartsam.
Hetente háromszor teniszezem,
ami úgy hozzátartozik az életemhez, mint a levegővétel – mondta
a világhíres szakember, aztán
már ment is a lányaihoz (mármint az egykori csapatához),
hogy tanácsokkal lássa el őket a
Last Minute elleni csata előtt.
Emlékeznek az írás elején
feltett kérdésre, miszerint láttak‑e már döntetlenre végződött
röplabdamérkőzést? (Normál
esetben ugyanis ilyen nem
létezik, mert e sportágban az
egyik félnek mindig nyernie
kell…) Nos, a Kőrösiben megtörtént ez a csoda is. A kétszettes
mérkőzés első szettjét a friss
győztes, a Last Minute nyerte
meg, a másodikban azonban a
Gabi néni tanácsaival is felvértezett szeniorválogatott volt a
jobb. Egyenlített, így rendhagyó
módon döntetlen lett a ráadásmérkőzés, amely után mindenki elégedetten pihenhetett meg.
A „33 órások” azért, mert játszmát loptak a világhíres szenio
roktól, ők pedig azért, mert
megmutatták a közönségnek is,
maguknak is, hogy még ma is
képesek csodás dolgokra abban
a sportágban, amelyre egykoron
feltették az életüket.
A döntetlennél nem is lehetett
volna szebb és igazságosabb a
befejezés.

A gyõztesek, a Last Minute együttes tagjai

Ennyi – ez a második helyezett csapat neve
Talán csak annyival, amennyit
T. Mészáros András polgármester még elmondott:
– Ha jövőre is megszervezik
ezt a népszerû tornát, akkor
biztosak lehetnek abban,
hogy az önkormányzat, akár-

csak ebben az évben, jövőre
is támogatni fogja a röplabda
maratont.
Ilyen ígéret birtokában pedig
akár már holnap megkezdhetik
a 2014 perc Röplabda szervezését… 
Róth Ferenc

Ötven góllal továbbjutás a kupában
A legutóbbi két év után ezúttal
nem a bajnoki és kupacímvédő Győri Audi ETO KC várt az
érdi lányokra a Magyar Kupa 4.
fordulójában. Az is különbséget
jelentett, hogy a felsőházi szereplés feljogosította az együttest, hogy a kiírás ezen – későbbi – fázisában mutatkozzon be.
A sorsolásból kifolyólag sejthető volt, hogy ez a találkozó
remek alkalmat biztosít Szabó
Edinának és a csapatnak, hogy
az Európa-bajnokság után vissza
térve ismét közösen rázódjon
játékba a keret. A rivális ugyanis a 14 csapatos NB I/B Keleti
csoportjának 11. helyén állt, ám
a kupában drámai összecsapásokon 1-1 góllal múlta felül a
szintén alacsonyabb osztályú
Orosházát és Gyömrőt. Az Érd
természetesen nem vette félvállról a meccset. A kontinenstornát
is megjáró és bronzéremmel
hazatérő Szekeres Klára és
Vincze Melinda is játszott, a
horvát nemzeti csapattal már
korábban búcsúzó Kristina Elez
ugyancsak szerepelt, csak Szara
Vukcsevics hiányzott.
Valódi karácsony előtti,
ünnepi hangulatú kézilabdát
láthatott a pár száz fős közönség, amelynek jelentős részét
– a nagy távolság ellenére is
– érdiek adták. Még a kezdő
sípszó előtt az együttesek egy
közös képre is összeálltak. Az
Algyő megpróbálta saját iramában szövögetni a támadásait, míg a vendégek gyorsan
és kombinatívan kézilabdáztak,
aminek meg is lett az eredménye. Almási Dóra kapujára számolatlanul záporoztak
a lövések, Kovács Anna és a
továbbra is kiváló formában játszó Kisfaludy Anett jártak élen

Vincze Melinda nemcsak szélrõl volt eredményes
a találatok szerzésében. Kovács
Grétán kívül végül az összes
érdi mezőnyjátékos betalált.
Összességében senki sem
lehetett elégedetlen, hiszen az
Érd az 50‑es, míg a vendéglátók a 20-as gólhatárt érték
el – amennyire erejükből telt,
megpróbáltak ellenállni. A to
vábbjutáshoz egy percig nem
fért kétség, így az ÉTV-Érdi
VSE elfoglalhatta megérdemelt helyét a legjobb 8 között,
és várhatta a sorsolást.
A szerencse azonban ismét
nem állt Szabó Edina együttesének pártjára, ugyanis a
negyeddöntőben újfent a Győri
Audi ETO KC ellen kell pályára lépnie, ráadásul idegenben.
A további párosításokban az
FTC az FKC-t látja vendégül, a
Kiskunhalas saját csarnokában
juthat a 4 közé a DVSC ellen,
míg a Veszprém a Békéscsabát
fogadja. A negyeddöntők hivatalos játéknapja január 23.
lesz, de a végleges és pontos
menetrend később készül el.

K.Szeged SE-Algyő – ÉTV-Érdi
VSE 21-50 (11-23)
Algyői Sportcsarnok, 250 néző
Játékvezetők: Száva Flórián,
Túróczy József
Algyő: Almási Dóra, Deák
Vivien, Debreczeni Kata,
Draxler Orsolya 4, Forgó
Nikolett 6, Gombos Brenda 1,
Hódi Szilvia 3, Homoki Regina
4 (1), Kis Franciska, Kormány
Dóra 1, Krivik Anikó, Német
Mónika 2, Répás Georgina,
Sebők Stefánia, Speth Evelin,
Szécsi Rebeka
Vezetőedző: Mandl Gábor
Érd: Szvetlana Gridnyeva,
Janurik Kinga, Oguntoye
Viktória, Török Petra 2,
Kovács Anna 8, Balog Beáta
5, Szekeres Klára 3, Kisfaludy
Anett 8, Vincze Melinda 6, Wolf
Alexandra 4 (4), Kovács Gréta,
Alja Koren 6, Bognár Barbara
1, Kristina Elez 5, Tóth Tímea 2
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 3/1, ill. 5/4
Kiállítások: 8, ill. 2 perc
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Allee Cukrászda
Allee Üzletközpont
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ÁLLÁS

GARÁZS

 Német tulajdonú cég min. érettségizett, számlaképes, siker- és teljesítményorientált szemléletû munkatársat keres értékesítési területre
- nem házalás jellegû. Fényképes
önéletrajzot a munkaerdi@gmail.
com-ra várjuk.

 Érd központban Korall-1-ben
beléptetõkártyás, bekamerázott
teremgarázs kiadó 7000 Ft/hó.
T:0670 316 4889

ÁLLÁST KERES
 Pénzügyi és/vagy logisztikai
munkakörbe állás keresek, többéves
gyakorlattal. T:06 30 949 9597
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 Érdi lakótelepen 18 m² garázs
kiadó tulajdonostól. T:06 30 513
7895; blntsa@freemail.hu
GUMISZERVIZ

 Éjjeliõri munkát keresek, gépjármûvel
nem rendelkezem. T:06 20 980 4856
ÁLLATORVOS

AKCIÓS
OLTÁSOK

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

MIKROCHIPES JELÖLÉS

INGATLAN

Egész évben,
kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

 6,9 M Ft-ért eladó Érden a Fürj
utcában 200 N-öles építési telek
(aszfaltút, víz, villany, csatorna,
ásott kút), 2x60 m² átmeneti v. bontandó házzal. T:06 30 430 4020

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

 Áron alul, Érd központjában 3 szobás sorházi lakás igényesnek eladó,
fix 22,9 M Ft. T:06 30 4917 268
 Kõrösi iskolához közel családi
ház eladó. Iár: 11 M Ft. T:06 20
237 1888
INGATLANIRODA

ÜDÜLÉSI JOG

 Érd központjától 8-10 percre
olcsó albérlet kiadó. Érdeklõdni: 06
20 264 7849

 BIZTOS MEGÉLHETÉS! Dísz- és
térkõformák nagy mennyiségben +
rázóasztalok, kiegészítõk, technológiával eladó, barterben is lehetséges! T:06 20 952 8299

KONTÉNER

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

VEGYES

KERT

 Költözés miatt szekrények, ágyak,
szék, asztal, TV, egyebek eladó.
T:06 20 313 5132

KOZMETIKA
CSATORNÁZÁS
KIADÓ
 Kiadó Érdligeten 4 sz. összkomfortos lakás 2 fürdõszobával,
étkezõvel. U.o. 1 szoba összkomfortos külön bejáratú lakrész. T:0623
390345, 0670 271 9645
 Érden albérleti szoba, fürdõszobával kiadó megbízható egyedülállónak hosszú távra, vasútállomáshoz
közel 35 E Ft.T:0630 587 8625
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Zsírolvasztás, tartós szőrtelenítés,
kozmetológiai hámlasztás,
pattanás, folt, ránc kezelése.
www.epilmed.hu;
T: 06 30 714 8372, 06 70 334 4884
Érd, Bajczy-Zs út 115. Lovasbolt mellett

KÖNYVELÉS
 Õstermelõk, családi gazdálkodók,
mezõgazd. vállalkozók könyvelését,
bevallását akár visszamenõleg is
vállalom, Érden és környékén. T:06
30 958 9529
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

 Érden jó helyen önálló telken téliesített faház kis rezsivel kiadó 40
E Ft/hó+3 havi kaució szükséges.
T:0620 925 3444
 Érden kül. bejáratú albérlet kiadó,
jó közl., 1-2 fõnek rezsivel 49 E Ft,
kaució nincs. T:0670 513 9174
 Érden társasházban 1,5 szobás
lakás, külön almérõkkel kiadó 48
E Ft+rezsi. T:70 578 5696, 70
326 1809
 Érd központban 3 szoba hallos
bútorozott lakás igényesnek kiadó,
kábel TV, internet. T:0630 324 4981
 Érden 320 N-öles telek, rajta levõ
35 m²-es 1,5 szobás összkomfortos
házzal kiadó. T:06 30 531 5464

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

OKTATÁS
 Angolórák alapos, de érthetõ
nyelvtannal és társalgással gyakorlott tanártól, személyre szabott
tananyaggal és ütemezéssel otthonában és cégeknek referenciákkal.
Díjmentes próbaóra! T:06 20 9
255 288

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS

PSZICHOLÓGUS
TETÕSZERVIZ

 Érden a Retyezáti utcában, bútorozott lakás kiadó igényes párnak vagy
személynek. T:06 20 268 1019

 Duguláselhárítás bontás nélkül,
éjjel-nappal, kiszállási díj nincs,
garancia van! T:06 30 517 2807,
06 20 287 1904
FODRÁSZ

 Érd-Parkváros, Ács utcánál 3
szoba+nappalis családi ház, garázszsal kiadó. T:06 30 985 6050

SZOLGÁLTATÁS

TÛZIFA

 Szigetelt házban külön bejáratú
összkomfortos házrész almérõkkel
kiadó. T:06 30 316 2491
 Kiadó külön bejáratú fürdõszobás
szoba, konyhahasználattal 1-2
fõnek.T:06 30 429 5365
 Érden 1 szoba összkomfortos
albérlet kiadó 35 E Ft+rezsi+kaució.
T:06 30 858 5326

ÜZLET

 Tüzelõ bükk hasábban 1 m³=
13 900 Ft, fuvar ingyenes 2 m³-tõl.
Kuglizás megoldható. T:06 30 409
4334
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Két vereségükkel kiszorultak a felsõházból

Gödörben az érdiek

Wolf Alexandra nemcsak a hibátlanul lõtt hetesekkel, hanem kiváló
mezõnyjátékával is kitûnt
Női kézilabdára kiéhezett szurkolók kígyózó sora várta az óesztendő utolsó bajnoki meccsét az
Elek Gyula Aréna előtt. Nem
is csoda, hiszen 2012 utolsó
fordulójában egyetlen felsőházi
rangadót rendeztek. Európabajnokságról bronzéremmel
hazatért hősök mindkét együttesben voltak, ennek megfelelően a mérkőzés előtt mindkét
csapatból köszöntötték is őket,
köztük Szekeres Klárát és Vincze
Melindát, de nem feledkeztek el
Szara Vukcsevicsről és Kristina
Elezről sem.
A ferencvárosiak elleni találkozó kezdetén úgy tûnt, a csapatok csak töltenek és tüzelnek. Az
első gólt Szekeres Klára szerezte, a védelmek egyáltalán nem
találták az ellenszert a másik
játékára. 3-2-nél átvette a vezetést az FTC, de továbbra is foly-

tatódott a fej-fej melletti csata,
az érdiek átlövésekből jeleskedtek, különösen Kovács Anna volt
elemében. A labdával egyáltalán nem találkozó Pastrovics
Melinda helyére aztán hamar
beállt Alena Abramovics, de
Elek Gábor a 11. percben 8-8-nál
megunta a végtelen gólpárbajt.
Látszólag sikerült is hatnia övéire, hiszen gyorsan lőtt két góllal
meglépett a Fradi, de ugyanilyen villámsebesen egyenlített
is a vendégcsapat. A lendületbe
jövő Érd – Tomori Zsuzsanna
kiállítását kihasználva – pár
percre faképnél hagyta riválisát.
A szorult helyzetben az addig
pontatlanul és kapkodóan játszó FTC is javított, Szamoránsky
Piroska gólja máris szorossá
tette az állást. Lehetett volna
érdi válasz, hiszen Nerea Pena
jutott a kiállítás sorsára, Wolf

Alexandra hetest lőhetett, de az
egyre parádésabban védő Alena
Abramovics eszén nem sikerült
túljárnia. Érdi oldalon Szvetlana
Gridnyeva is megvillant, előbb
Szucsánszki Zita, majd Nerea
Pena büntetőjét fogta, de időközben kettős emberelőnybe
került a Fradi, amit ki is használt.
A félidő hajrájában Szekerczés
Luca egyenlített, és Alena
Abramovics zsinórban négy labdát fogott meg. 7-2‑es etappal
az utolsó percekben átvette a
vezetést a hazai alakulat, és lendületbe jött, amit Nerea Pena
találata világosan megmutatott.
A játékrész végén még maradt
egy nagyon bosszantó gól, mind
össze 6 másodperc volt hátra,
ennek ellenére a Fradi felért az
ellen kapujához, Szamoránsky
Piroska háromra növelte az
előnyt. Kísértett a Metz elleni
záró periódus: 25 percnyi remek
játékot tett semmissé 5 rossz
minutum.
A második félidő teljes mértékben az FTC szája íze szerint alakult. Sehogy sem talált
magára a vendégek védelme, így
egyre egyoldalúbb képet festett
a csata, az Érd korábbi jó játéka
köddé vált. Szabó Edina mindent megtett, megpróbált hatni
együttesére, de úgy tûnt, együttese már hamarabb beletörődött
a vereségbe, mint ahogy a záró
sípszó felharsant volna. Az első
félidő feszültsége alábbhagyott,
igazi szilveszteri hangulat volt
már a lelátón, de sajnos ehhez
az Érd már csak asszisztálni
tudott. Az első félidei háromgólos vezetés után egy ilyen szinten döbbenetes, 23-10‑es részsi-

kert produkált a Fradi körülbelül
30 perc alatt. Tomori Zsuzsanna
góljánál már számolt a hazai
publikum. Alena Abramovics
folyamatos védéseit már jelzőkkel sem lehetett bírni. Elek
Gábor az utolsó percekre sort
cserélt, beálltak a zöld-fehérek
fiatal játékosai, így legalább az a
csúfság nem esett meg, hogy 10
gól legyen a két csapat közötti
különbség. A második félidőre
mindössze ez maradt az egyetlen pozitívum.
FTC-Rail Cargo Hungaria–
ÉTV-Érdi VSE 37-29 (19-16)
Budapest, Elek Gyula Aréna,
1100 néző
Játékvezetők: Andorka Miklós,
Hucker Róbert
FTC: Alena Abramovics,
Pastrovics Melinda, Cifra
Anita, Szarka Adrienn 1,
Vérten Orsolya 1, Szucsánszki
Zita 6, Such Nelly 4, Deáki
Dóra, Dajka Bettina 3,
Kovacsicz Mónika 2, Tomori
Zsuzsanna 4, Nerea Pena 6
(2), Kocsis Ágnes, Lukács
Viktória, Szekerczés Luca 4 (2),
Szamoránsky Piroska 6
Vezetőedző: Elek Gábor
Érd: Szvetlana Gridnyeva,
Janurik Kinga, Oguntoye
Viktória, Török Petra, Kovács
Anna 8, Szara Vukcsevics 1,
Balog Beáta, Szekeres Klára
4, Kisfaludy Anett, Vincze
Melinda 1, Wolf Alexandra
5(5), Kovács Gréta, Alja Koren
3, Bognár Barbara 4, Kristina
Elez 3, Tóth Tímea
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 6/4, ill. 6/5
Kiállítások: 8, ill. 6 perc

A kemény ferencvárosi védekezés eredményt hozott a fõvárosiaknak
kihasználta ellenfele hibáit.
A Fehérvár is rendezte sorait,
Horváth Bernadett és Azari
Fruzsina is gólt lőtt. Zárkózott a
vendégcsapat, ám utóbbi ziccerét nagy bravúrral fogta Janurik
Kinga, így elmaradt az egyenlítés. Aztán Szvetlana Gridnyeva
is megőrizte az előnyt, hetest
védett. Nem lehet nem észrevenni egyébként, hogy a rutinos
hálóőr jó százalékban hatástalanítja a büntetőket. A fehérváriak
egalizálása csak átmenetileg
maradt el, 7-7-nél ugyanis
egyenlőt mutatott az eredményjelző Emberovics Míra találata
után. Némiképp ettől lendületbe jött az Érd, az első félidő hajrájára fordulva kicsit megnyugtatóbb előnyt harcolt ki. Vincze
Melinda menetrendszerûen és
villámsebesen indult a lerohanásoknál, labdaszerzések
után, valamint a csapatkapitány
Szekeres Klára egyéni akciókból
villogott támadásban is. Ezzel a
félidőre magabiztos vezetéssel
vonulhatott a hazai csapat, még
úgy is, hogy láthatóan nem voltak csúcsformában. A 9 kapott
gól miatt viszont a védelmet
illethette nagy dicséret.

Szigorú fehérvári védelem
A fővárosi vereség után nem
sok idő maradt a sebeket nyalogatni, ugyanis a női kézilabdában hagyományosan a januári
hónap a legsûrûbb. Ennek megfelelően a bajnokság féltávjához
érkezve egyetlen csapat maradt,
amellyel nem mérkőzött meg
az Érd: a Fehérvár KC. A norvég
edző irányította Fejér megyeiek
elleni mérkőzés kitûnő lehetőségnek látszott a nyerő irány
újbóli megtalálására.
Az Európa-bajnokság utáni
találkozók mindig az ünneplésről is szólnak egy kicsit.
Természetesen a Batthyány
Tornacsarnokban is köszöntötték a kontinensviadalt megjárt hősöket, köztük az FKC
és a válogatott másodedzőjét,
Siti Beátát, valamint Triscsuk
Krisztinát.
A mérkőzés színvonalára nem
ragadt át ez a hangulat, elég
idegesen, kapkodva kezdtek a
csapatok. Jól mûködött az érdi
védekezés, Triscsuk Krisztina
alig-alig tudott lövőhelyzetbe
kerülni. Ám a támadójáték már
nem festett ilyen rózsás képet,
mégis sokkal jobban kezdett
az Érd, érvényesítette rutinját,

A megszokott
mederben
csorgott tovább a mérkőzés,
és hiába volt érdi előny, hiába
látszott a tabellán érdi fölény,
mégsem lehetett megnyugodni.
Egyre több hazai próbálkozást
hatástalanított Szikora Melinda,
majd egy újabb rossz előjelként
Szara Vukcsevics kapta meg
második kiállítását. Hosszú
gólcsend következett, már-már
azt lehetett hinni, hogy sosem
találnak be a felek, de az FKC
végül megtette. A félidő derekára aztán utolérték a vendéglátókat a fehérváriak, Horváth
Bernadett először egyenlített,
majd Zsigmond Vivien a vezetést is megszerezte. Ekkorra
már több jó egyéni teljesítmény
akadt a vendégeknél, Szikora
Melinda védései mellett, Azari
Fruzsina, Siti Eszter, Tilinger
Tamara és Horváth Bernadett
is gólokat lőtt, ami egy ilyen
gólszegény meccsen hatványozottan fontos volt. A mérkőzés
hajrája előtt már határozottan
rossz érzése lehetett az érdi
drukkereknek. Az Érd nem
tudta eldönteni a két pont sorsát, igazán felpörögni sem sikerült, és egálról indult az utolsó

6 perc. Bár továbbra is nagyon
sok volt a hiba, a lélektani előny
az FKC-nál volt. Szabó Edina
megnyitotta a csapat védekezését, de Tilinger Tamara így is
betalált, és már kettővel vezetett
a Jensen-alakulat. A hazaiakban
már nem volt átütő erő, Szara
Vukcsevics még valahogy bepréselt egy találatot, de Triscsuk
Krisztina és Tilinger Tamara
végleg eldöntötte az alacsony
színvonalú meccset és a két
pont sorsát. Az utolsó másodpercek már fehérvári örömmel
teltek, amit az sem befolyásolt, hogy Szara Vukcsevics az
utolsó másodpercben csúnyán
kilőtte Triscsuk Krisztinát, de
az örömittas fehérvári lányok
körülállták, körülugrálták a
kemény fából faragott átlövőt,
aki azért később természetesen együtt örült a többiekkel.
Ezúttal megint egy vendégcsapat örömujjongásai töltötték be
a Batthyány Tornacsarnokot.
Ahogy tavaly a két nagycsapaton kívül mindenki vesztesen
távozott az alapszakaszban, úgy
az idei szezonban másodszor
vesztett hazai parketten az Érd,
és ez a vereség sokkal fájóbb,
mint a Vác ellen elszenvedett.
Szabó Edina együttesének
szélsebesen magára kell találnia, ugyanis a januári mérkőzésdömping közben, ha hasonlóan rossz formában marad,
nem tudja a saját kezébe venni
sorsát, és elveszti esélyét a felsőházi rájátszásra. Az 5. helyről
való visszakapaszkodást következő lépésként a DVSC és a
Dunaújváros ellen kezdheti a
csapat. Ennél azonban sokkal
több kell majd!
ÉTV-Érdi VSE–Fehérvár KC 2124 (13-9)
Érd, Batthyány Tornacsarnok,
350 néző
Játékvezetők: B. Pech Katalin,
Vágvölgyi Mária
Érd: Szvetlana Gridnyeva,
Janurik Kinga, Oguntoye
Viktória, Török Petra, Kovács
Anna 2, Szara Vukcsevics 4,
Balog Beáta, Szekeres Klára
3, Kisfaludy Anett, Vincze
Melinda 6, Wolf Alexandra 2
(1), Kovács Gréta, Alja Koren 1,
Bognár Barbara, Kristina Elez
3, Tóth Tímea
Vezetőedző: Szabó Edina
Fehérvár: Szikora Melinda,
Trimmel Brigitta, Azari
Fruzsina 5, Siti Eszter 4,
Triscsuk Krisztina 4 (1),
Vaszari Virág 1, Tilinger
Tamara 4, Horváth Bernadett
4, Zsigmond Vivien 1, Németh
Nóra, Becséri Kitti, Kuhinkó
Vivien, Lelkes Noémi, Németh
Kriszta, Emberovics Míra 1
Vezetőedző: Pal Oldrup Jensen
Hétméteresek: 2/1, ill. 3/1
Kiállítások: 4, ill. 6 perc
A következő fordulóban,
lapzártánk után, január 9-én
az ÉTV-Érdi VSE a DVSCFórum együttesét fogadta.
A 13. fordulóban, január 13-án
18 órától pedig a Dunaújvárosi
Kohász Kézilabda Akadémia
otthonában játszik Szabó
Edina csapata. 

Szarka András

