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Népegészségügy
Influenzafigyelés, iskolai felvilágosítás, lakossági panaszok kezelése, menzák ellenõrzése.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Horvát farsang

Sajtótájékoztató
A közvilágítással kapcsolatos gondokról és
azok megoldásáról volt szó.

Tartalmas programok

Gundel

Közgyûlést tartott az Érdi Lengyel-Magyar
Kulturális Egyesület.

Futás, gyógyulásért
Az ötéves Ármin gyógyulásáért február 7-én
háromszázan futottak Érden.

Szeretetszolgálati Díj
Legalább egy bálba el kell menni a farsangi idõszakban, hogy pár órára elfelejtsük a
ránk nehezedõ gondokat, a hosszú téli napok szürkeségét, és végre önfeledten mulassunk egy jót! Érden ezt nem nehéz megtenni, hiszen ebben az esztendõben is egymást
érik a mulatságok. A hagyományõrzõ rác bált már jól ismerik a városban, annál is inkább, mert az idén február 7-én már a tizenharmadik telt házas farsangi mulatságukat
tartották meg, ezúttal a Finta Rendezvényházban.
4. oldal

Mulattak a székelyek
Múlt szombaton ünnepélyes keretek közt átadták a
Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjat Budapesten. A
rangos elismerést idén Paróczai Zoltánné, a Dizseri
Tamás Habilitációs Központ vezetõje vehette át
Bölcskei Gusztávtól, a Magyarországi Református
Egyház Zsinatának lelkészi elnökétõl. A megjelenteket
– köztük Aradszki András államtitkárt és Érd város,
valamint szociális intézményeinek vezetõit – Balog
Zoltán, az emberi erõforrások minisztere is köszöntötte. A díjkiosztó ünnepségen a vendégek megismerkedhettek az érdi Habilitációs Központtal, illetve a
Csengettyûs együttessel is.
5. oldal

A Körösi Csoma Sándor
Iskola a napokban Gundel
Takács Gábor újságíró,
mûsorvezetõ, sportriporter, kommentátort látta
vendégül. 
11. oldal

Rendõrségi hírek
Az Érdi Rendõrkapitányság eljárást folytatott csalás
bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt M.
András 43 éves tárnoki lakos ellen.
Csalás bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folytat eljárást az Érdi Rendõrkapitányság B.
Sándor 45 éves érdi lakos ellen.
12. oldal

Bál bált követ most a farsang ideje alatt, ám abban
egyetérthetünk, hogy a legrégebbi bálozók Érden a bukovinai székelyek. Mint eddig mindig, ezen a hétvégén
is remekül szórakoztak a vendégek. A bonyhádi Illés Anti
zenekarát nem is lehetett ülve hallgatni.
4. oldal

2 Érdi Újság

helyi társadalom

Nép-egészség-ügy – bemutatkozik a Járási Népegészségügyi Intézet

„Célunk, hogy az embert körülvevõ környezet

ne legyen betegség forrása”
Influenzafigyelés, iskolai felvilágosítás, lakossági panaszok kezelése, menzák ellenõrzése – egyebek közt
ezzel foglalkozik a Járási Hivatalhoz tartozó Járási
Népegészségügyi Intézet, azaz közismertebb (régi)
nevén: az ÁNTSZ. Hogy mi minden tartozik még a
feladatkörükbe, mi a helyzet Érden az influenzával,
jelent-e problémát manapság a tetvesség, milyen
ajánlott védõoltásokat érdemes beadatni és milyen a
menzákon felszolgált étel minõsége, arról dr. Katona
Ildikó járási tisztifõorvossal beszélgettünk.
(kivéve a lakás céljára használt
épületek). Ugyancsak ezt szolgálja, hogy szakhatóságként
véleményezzük egy‑egy épülő
oktatási intézmény, orvosi rendelő, vagy akár kisbolt terveit
– az engedélyt egyébként nem
mi adjuk ki, hanem az építéshatóság. A használatbavételkor
ellenőrzést végzünk (minden
esetben vízmintát kérünk és
odafigyelünk a takaríthatóságra,
valamint a dohányzással kapcsolatos szabályok betartására,
a hulladék szállítására, a csatornázottságra, a mûködés során
használatos vegyianyagok, tisztítószerek kezelésére stb.). A már
mûködő intézmények ellenőrzése is feladatunk, az Országos
Tisztifőorvosi Hivataltól kapott
terv alapján, és saját ütemterv
szerint is. Ellenőrzésre megyünk
ki akkor is, ha valaki panaszt
tesz.
– Mely ügyekben érkeznek leg‑
gyakrabban ilyenek?
– Rendszerint a szomszédok
panaszkodnak a mellettük lakóra, például azért, mert az állatokat tart, vagy – ez Érdre jellemző
probléma – kivezeti közterületre
az emésztő tartalmát. Ez utóbbi
szerencsére a csatornázás óta
már nem túl gyakori panasz.
Gyakran felhalmozott szemétről, elszaporodott rágcsálókról,
rovarokról érkezik bejelentés.
Összességében a területről évi
100-120 panasz érkezik be, ezeknek körülbelül a fele megalapozott. Minden esetben kimegyünk a helyszínre, és kivizsgáljuk az esetet. Intézkedni akkor
tudunk, ha rágcsálók, rovarok
elszaporodását tapasztaljuk –
hulladék-ügyben az önkormányzatnak, talajszennyezés esetén
a környezetvédelmi hatóságnak
kell megtennie a szükséges lépéseket. Úgy tudunk a leghatékonyabban lépni, ha az érintett
hatóságok együtt mennek ki a
helyszínre, hiszen így rögtön intézkedhet az illetékes. Ezeken
kívül érkeznek panaszok az
egészségügyi ellátással kapcsolatban is. Rendszerint azt kifogásolja a bejelentő, hogy nem látta
őt el az orvos, mert nem az adott
ellátási területen lakik, de sokan
panaszkodnak a nem megfelelő
minőségû ellátásra is (ez általában fogorvosoknál fordul elő),
illetve jelzik, hogy nem jutnak
hozzá az elhunyt rokonuk orvosi kezelésével kapcsolatos dokumentumokhoz.
– Megtörténhet az is, hogy a
lakosság nem mint hivatalhoz,
hanem mint szolgáltatóhoz for‑
dul az intézethez, például azért,
hogy bevizsgáltassa a kútját?
– Természetesen fordulhatnak
hozzánk ilyen esetben is, hiszen
a megyei intézetnek van laboratóriuma, ez azonban vállalkozói
tevékenységnek számít (feltéve,
hogy az ingatlanon van vezetékes víz), és több tízezer forintba kerül. Ami a kútvizet illeti,
bevizsgálatlanul nem javasoljuk
sem ivásra, sem medence feltöltésére, locsolni azonban lehet
vele, még a zöldséget, gyümölcsöt is.

A szerző felvétele

A ’90‑es évek elejéig KÖJÁL-ként
ismertük, majd az ÁNTSZ lett
a jogutóda (kibővült feladatkörrel). Az elmúlt években zajló
közigazgatási átalakításokkal
párhuzamosan megváltozott a
népegészségügyi rendszer is: az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
mellett új elnevezést kaptak a fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei; ezek koordinálják
a járásokhoz tartozó (illetve fővárosi kerületi) népegészségügyi
intézeteket. Az „érdi ÁNTSZ”
tehát pontos megfogalmazásban
PMKH Érdi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézet, vezetője pedig dr. Katona Ildikó járási
tisztifőorvos. Vele beszélgettünk
arról, mi az intézet feladata,
milyen kérésekkel, kérdésekkel
keresik fel a szervezetet az intézmények, illetve a lakosság.
– Az átlagember munkájuk‑
nak csupán egy‑egy szeletét is‑
meri. Fel tudná‑e sorolni, mi‑
lyen feladatokat lát el a Járási
Népegészségügyi Intézet?
– Népegészségügyi, hatósági,
szakmai felügyeleti feladatokat
látunk el. Járványügyi, kórházhigiéne, élelmezés-, település- és
környezet-, valamint gyermek- és
ifjúságegészségügy, kémiai biztonság, egészségnevelés és a védőnői és ápolónői szakfelügyelet
– ezek a feladatok tartoznak hozzánk, nemcsak az Érdi, hanem a
Budakeszi Járásban is, ami 19 települést és 200 ezer lakost jelent.
Az imént felsorolt fő feladatokat
inkább nem bontanám tovább,
mivel annyira sokrétû a tevékenységünk, inkább pár tipikus
példát mondanék: intézetünk
osztja ki a házi- és gyermekorvosoknak a védőoltásokat, mi
engedélyezzük az elhunytak
boncolás nélküli hamvasztását,
mi adjuk ki (és vonjuk vissza)
a házi- és gyermekorvosok praxisengedélyét, fertőző betegség
esetén felkeressük és kikérdezzük a hozzátartozókat, és intézkedünk, hogy a fertőzés tovább
ne terjedjen.
– Gondolom, itt nem olyan
betegségekről van szó, mint pél‑
dául a bárányhimlő…
– Az is, de inkább a széklettel
terjedő (hányással, hasmenéssel
járó) megbetegedésekre gondolok, mint például a mindenki
számára legismertebb szalmonellózis. A hasmenéses megbetegedések elég gyakran fordulnak elő, nagyjából minden
napra jut egy‑egy bejelentés, és
rendszerint az élelmiszer nem
megfelelő kezelése kapcsán,
vagy a személyi higiénés szabályok megsértése miatt alakulnak
ki. Ilyenkor felderítjük az okot,
és megakadályozzuk a betegség
továbbterjedését. Nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzésre
is – az a dolgunk ugyanis, hogy
úgy alakítsuk az embert körülvevő élő és élettelen környezetet, hogy az ne legyen betegség
forrása, azaz: az emberek tiszta
és egészséges környezetben éljenek, dolgozzanak. Ezt szolgálja
többek között az épülő ingatlanok terveinek véleményezése

– Az intézetnek az influen‑
zával kapcsolatban is vannak
feladatai…
– Igen, egyrészt a házi- és gyermekorvosok húsz százalékának
bevonásával adatokat gyûjtünk
az influenzafigyelő szolgálat keretében. Az orvosok hétfőn délig
jelentik nekünk, hogy hányan
fordultak meg náluk összesen,
és ebből hányan influenzaszerû
tünetekkel. A kapott adatokból kimutatásokat készítünk.
Másrészt kiválasztunk két orvost, akik a kimondottan influenzára utaló tünetekkel érkező
betegektől garat- és orrváladékot vesznek. A mintát futár viszi az Országos Epidemiológiai
Központba, ahol diagnosztizálják a vírust. Mi osztjuk ki az
influenza elleni oltóanyagot (és
az egyéb kötelező védőoltások
vakcináit is) is a házi- és gyermekorvosoknak. Ebben a szezonban 13 ezer influenza elleni
oltóanyagot kaptunk – ennyi el
is fogy a területen.
– Van‑e egyébként influenza‑
járvány Érden?
– Igen, a település érintett a
járványban. A 4. heti adatok
alapján az érdi járványgörbe
Pest megyével együtt mozgott,
és a megye egyik legfertőzöttebb
területének számít. Azt szokták mondani a kollégák, hogy
a megyében Érden kezdődik az
influenzajárvány. Lehet benne
valami…
– Említette a védőoltásokat. Ön
szerint milyen ajánlott oltásokat
érdemes beadatnunk?
– Mindegyiket. Van olyan orvos, aki védőoltást ajándékoz a
családtagjainak. Szerintem ez jó
ötlet. Aki szeretne felvilágosítást kapni egy‑egy ajánlott védőoltásról, forduljon hozzánk,
a kollégáim szívesen segítenek.
Tisztában vagyok azzal, hogy
a különféle rémhírek hatására
egyes emberek – szülők – védőoltás‑ellenesek, de gondoljunk
arra, hogy hány olyan betegség
van (diftéria, gyermekbénulás,
szamárköhögés), ami a védőoltásoknak köszönhetően ma már
nem fenyegeti a gyermekeket.
Nemcsak a védőoltásokkal kapcsolatban adunk egyébként felvilágosítást, hanem (ha hívnak
minket) szívesen kimegyünk iskolákba is, és az egészséges életmóddal, a szexuális úton terjedő
betegségekkel, illetve a droggal,
a dohányzással kapcsolatban is
tartunk felvilágosítást.

A Járási Népegészségügyi Intézet
tárolja és osztja szét nemcsak az
influenza elleni oltóanyagot, hanem
az egyéb kötelezõ védõoltások
vakcináit is
– Mi a tapasztalat, igénylik‑e
a mai világban a kamaszok az
ilyen témájú beszélgetéseket?
– Nagyon. Egyes témákat változatlanul tabuként kezelnek egyes
pedagógusok. A szexualitás, az
AIDS, a drog témáját a kollégáim nagyon jól feldolgozták,
és a kezdeti zavart nevetgélés
után valóban jó beszélgetések

szoktak kibontakozni. Nemcsak
iskolákba megyünk természetesen, hanem egészségnapokon is
jelen vagyunk.
– Ha már iskoláról esett szó,
részt vesznek a közétkeztetési el‑
lenőrzéseken is.
– Igen, és nemcsak a higiénés körülményeket vizsgáljuk,
hanem időnként megnézzük az
ételek alkotóelemeit is (szénhidrátok, energia, zsír, ásványi
anyagok mennyisége stb.). Ha
panasz érkezik, soron kívül
mintát veszünk, és a megyei laboratóriumban megvizsgálják a
kollégák. Érdről, Biatorbágyról,
Törökbálintról és Budakesziről
jöttek ilyen jellegû szülői megkeresések az utóbbi években.
– És mit mutatnak a vizsgála‑
tok, milyen a menzákon felszol‑
gált ételek minősége?
– Többnyire megfelelő; a
mennyiségi normának igyekszik eleget tenni a szolgáltató,
inkább a minőségi problémák
dominálnak. Szeptembertől a
nyersanyagnorma változásával
új ételeket és alapanyagokat vezetnek majd be – ezeket meg
kell szokniuk a gyerekeknek.
A szolgáltatók egyébként már
most készülnek az átállásra.
És ha iskolánál tartunk, érdemes pár szót ejteni a tetvességről
is. Az iskolai védőnők folyamatosan átnézik a gyerekek fejét
– ők azok, akik az önkormányzat
által biztosított irtószerrel megkezdik a kezelést is. Ahol nem
tudnak megbirkózni a helyzettel, mert a családból a gyerekek
folyamatosan hozzák a tetveket,
ott mi próbálunk segíteni: tanítjuk őket, kezeljük a családot, ha
szükséges. Hatóságként is eljárhatunk.
– Ez a probléma (mármint a
tetvesség) gyakori manapság?
– Nem, inkább azt mondanám, stagnál a helyzet. Van
egy‑egy település, egy‑egy góc,
amit nem tudunk felszámolni,
de általánosságban elmondható,
hogy nincs változás az elmúlt
évekhez képest.
– Szó esett a szakhatósági te‑
vékenységről, az ellenőrzésekről,
a panaszok kivizsgálásáról, a
felvilágosító tevékenységről, az
influenzával kapcsolatos teen‑
dőkről, és mindezek mellett még
számtalan feladatot ellátnak a
19 településen. Hányan végzik
ezt a munkát az érdi intézetben?
– Rajtam kívül van egy helyettes tisztiorvos, valamint 14
közegészségügyi felügyelő; őket
speciálisan e tevékenységre képezték az egészségügyi főiskolán. Van egészségőr kollégánk is,
illetve egy adminisztrátorunk és
egy gépkocsivezetőnk, autóval.
Mivel nagy az illetékességi területünk, és van olyan település,
amelyik 50 kilométerre fekszik
Érdtől, nagyon meg kell szervezni a kiszállásokat: ha például az egyik kolléga Zsámbékra
megy, útközben leteszi (majd
visszafelé jövet felveszi) a másikat. Szoktunk kapni autót a
Járási Hivataltól, és előfordul
az is, hogy a tömegközlekedést
vesszük igénybe, ez utóbbi
azonban gyakran körülményes
és időkieséssel jár. Márpedig az
idő nagyon fontos tényező, hiszen tevékenységünk körülbelül
fele, a határidők szigorú betartásával, a területen zajlik. Emellett
az Intézetben a területi munka
adminisztrációját is el kell végeznünk. Érdemes megemlíteni:
tavaly 6255 ügyünk volt. Nem
csoda, hiszen a miénk a legtöbb lakost ellátó járási intézet
a megyében, de talán az egész
országban is.
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A polgármester fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelentkezés a 06/23-522-313 telefonszámon.

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

A képviselôk fogadóórája:
1. 

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

2. 

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

3. 

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

4. 

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

5. 

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

6. 

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

7. 

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

8. 

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

9. 

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

10. 

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

11. 

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

12. 

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS
országgyűlési képviselő
06/20-462-6714
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra
között a Polgárok Házában.
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Izzó problémák: hálózati gondok és alig pislákoló lámpák

Útdíjtól újságterjesztésig
A közvilágítással kapcsolatos
gondokról és azok megoldásáról
számolt be múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatóján T.
Mészáros András polgármester.
Érd közvilágításának modernizálása még 2013 novemberében kezdődött el. A Grep
Zrt., amely megnyerte a közvilágítás üzemeltetésére és fejlesztésére kiírt közbeszerzési
eljárást (öt esztendőre), a régi, elavult fényforrásokat modernebbre cserélte, a korábbi
vasmagos előtételemeket pedig
energiatakarékos eszközökkel
helyettesítette. Ennek ellenére
több helyen akadozik Érden a
közvilágítás; mint T. Mészáros
András elmondta, a problémának több oka van.
– Az egyik gond az, hogy bizonyos területeken – például a
Külső Római úton, a Diósdi úti
aluljárónál, a Kossuth Lajos utcában, a Fehérvári úton, illetve
a Folyondár utcában – az ELMÜ
hálózatának nem megfelelő állapota miatt akadozik a közvilágítás. A villamosenergia-szolgáltató illetékesei már dolgoznak a

probléma megoldásán, és reményeink szerint egy hónapon belül ez rendeződni is fog. A másik
gond az, hogy az energiatakarékossági okból kicserélt izzók
nem úgy mûködnek, ahogy az
elvárható lenne. A gyártóval,
illetve a szállítóval folynak a
tárgyalások, és a főútvonalak
mellett már megkezdték a nem
megfelelően világító izzók cseréjét – tájékoztatott a polgármester, hozzátéve: a gyártó a
közelmúltban azt állította, hogy
kiváló minőségû izzókat szállított, ám az ugyanolyan nevû,
kapacitású izzók egyik esetben
csak pislákolnak, másik esetben
rendesen világítanak.
– Van még egy, a közvilágítást
érintő probléma: a Felső, illetve
az Alsó utcában a járdánál van
lámpa, az úttestnél viszont már
nincs. Arra nem sok esélyt látok, hogy a közeljövőben megduplázzuk a villanyoszlopokat,
így azt tudom javasolni, hogy
a gyalogos közlekedést korlátozzuk az úttesten, tekintetbe
véve, hogy mindkét út mindkét
oldalán van járda – jegyezte

Ismét az útdíjról
Érden nem okozott problémát a megyei matricarendszer bevezetése – reagált egy újságírói kérdésre T. Mészáros András sajtótájékoztatóján. Mint mondta: Pest megyében a matrica fajlagos költsége igen alacsony, hiszen az itt élők tudják a legtöbb
autópályát igénybe venni az egységes ötezer forintos árért, így
láthatóan nem következett be az a helyzet, amit egyesek megjósoltak, nevezetesen, hogy az emberek nem vásárolják meg
a megyei matricát, és az autópályák helyett az agglomerációs
települések útjait veszik igénybe.
A polgármester elmondta: Érden nem végeztek forgalomszámlálást, de látható, hogy Érdnek nincs hátránya abból,
hogy a megyei matricás rendszert bevezették.

A szerző felvétele

Érd egyes részein hálózati problémák, valamint az
energiatakarékossági okból kicserélt izzók minõsége
miatt akadozik a közvilágítás. Mint arról T. Mészáros
András beszámolt múlt heti sajtótájékoztatóján, az
illetékesek már dolgoznak a gondok megoldásán. A
sajtótájékoztatón szó esett az útdíjról, illetve az Érdi
Újság terjesztésével kapcsolatos kifogásokról is.

Hálózati problémák és az izzók minõsége miatt akadozik a város egyes
pontjain a közvilágítás - a hibák kijavítását már megkezdték a szolgáltatók
meg a polgármester, aki kérdésünkre elmondta azt is: ami a
közvilágítás költségeit illeti, a
rendszer modernizálásának köszönhetően a korábbi ár 15 százalékát takarítja meg jelenleg a
város, és ez az arány várhatóan
nőni fog.
– Ezt a 15 százalékot úgy
sikerült elérni, hogy az elmúlt
esztendőben körülbelül 80 lámpával bővítettük is a rendszert,
és a jövőben is szeretnénk a régi izzók cseréje mellett újabb
lámpákat kihelyezni. Jelenleg
9000 lámpa van a városban,
vagyis a 80 új fényforrás körülbelül 1 százalékos fejlesztést
jelent. Ha figyelembe vesszük
azt is, hogy sok utcában csupán minden második villanyoszlopon van lámpa, elmondhatjuk: meg kellene duplázni
a meglévők számát. Ennek
azonban anyagi akadályai
vannak, hiszen a közvilágítás
költsége 140-150 millió forint
évente. Bízunk benne, hogy
nem emelkednek az energiaárak a közeljövőben, és abban
is, hogy az országnak, illetve a városnak lesz arra ereje,
hogy ne csak a minőség és az
energiatakarékosság, hanem a
mennyiség szempontjából is
meg tudjuk oldani a közvilágítás problémáját – fogalmazott T. Mészáros András, aki

Felhívás vállalkozókhoz
Szíves figyelmükbe ajánljuk és tisztelettel meghívjuk a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával közösen finanszírozott, az Érd és Környéke Ipartestülettel második alkalommal
közösen megrendezésre kerülő

ÉRDI NYITNIKÉK

Tavaszi Vásár és Kiállítás rendezvénysorozatára.
Rendezvényünket 2015. április 24–25–26-án az Érd Arénában (Érd, Velencei út 39-41.) tartjuk.
Az 1700 négyzetméternyi vásárterületen kiállító és árusító standok kínálják portékáikat és szolgáltatásaikat. A látogatók helyi, megyei,
országos és határon túli vállalkozók termékei között válogathatnak. A vásárt számos kulturális, szakmai és gasztronómia program színesíti. Idén sem marad el a látványos, jó hangulatú zenés felvonulás, a divatbemutató, és új elemként főzőversenyt is hirdetünk.
A szakmai fórumok összeállításánál fontos szempont, hogy a helyi lakosok, vállalkozások, intézmények számára hasznos információkkal
szolgáljanak a szervezők.
Az előző év tapasztalatit leszűrve a szükséges változtatásokkal újragondolva szervezzük idei rendezvényünket. Amennyiben felkeltettük
érdeklődését és szívesen megjelenítené vállalkozását, vagy kiállítóként részt kíván venni, úgy a http://jelentkezes.pmkik.hu/2015/erdinyitnikek linkre kattintva találja a jelentkezési lapot, melynek kitöltése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!
A főzőversenyen való részvételi szándék jelzéséhez a http://jelentkezes.pmkik.hu/2015/erdi-nyitnikek/fozoverseny linkre kattintva juthat
a tájékoztatóhoz és a kitöltendő nyomtatványhoz. A jelentkezési lapok kitöltését és elektronikus visszaküldését követően szíveskedjenek
a kinyomtatott és aláírásukkal ellátott jelentkezéseket a tájékoztatóban megjelölt címek valamelyikére e-mail, fax, vagy postai úton
eljuttatni. Munkatársaink a jelentkezési lapon megadott e-mailcímen (vagy telefonszámon) veszik fel a kapcsolatot az érdeklődőkkel.
A kiállítani, értékesíteni szándékozó vállalkozások számára 4 négyzetméter nagyságú standot biztosítunk, amely standok bérleti díját a
finanszírozók átvállalják, és a jelentkezők számára díjtalanul biztosítják. A központi világításon túl a standjukon plusz áramhoz való jutást
igénylők számára bruttó 5.000,- Ft hozzájárulási díj megfizetésével tudjuk biztosítani az áramvételi lehetőséget. A minél jelentősebb
siker érdekében a látogatóknak az idén sem kell belépőjegyet váltaniuk, a vásár mindhárom napján ingyenesen tekinthetik meg a kiállítást, vehetnek részt a különböző programokon. Az előző év értékelésekor a kiállítók részéről felmerült, hogy nagyobb kiállítói területet
is biztosítsunk, díjfizetés ellenében. Kérésüket figyelembe véve kialakításra kerülnek dupla alapterületű, 8 négyzetméteres standok is,
amelyek bérleti díja a három napra 100.000,- Ft. Az áramvételi lehetőséget és a nagyobb stand bérlésének igényét a jelentkezési lapon
külön jelölni szükséges!
Jelentkezési határidő: 2015. február 28.
A jelentkezéseket beérkezésük sorrendjében vizsgáljuk, elfogadásuknál előnyben részesítjük a helyi vállalkozásokat – különös tekintettel
a terméket előállítókra -, kiállítókat, valamint az önkéntes kamarai tagsággal rendelkezőket. A jelentkezők megértését kérjük abban,
hogy nagy létszámú, azonos tevékenységi kör megjelenítésére nem lesz lehetőség a területi korlátok miatt, ezért a szervezők a kínálat
sokszínűségére törekedve állítják össze a résztvevők listáját.
A kiállítással kapcsolatos kérdéssel fordulhatnak szervezőinkhez: dr. Kupcsokné Polyák Ágnes Antónia (polyak.agi@pmkik.hu), Kárpát
Régiós és Önkormányzati Titkár (PMKIK), Farkas Mária (farkas.maria@pmkik.hu), Kézműipari Tagozati Titkár (PMKIK).
Bízunk benne, hogy ebben az évben is legalább annyira sikeres lesz közös programsorozatunk, mint 2014-ben, s hogy most is az érdeklődés, eredményesség, partnerség és jó hangulat jellemzi majd ezt a három együtt töltött napot! Számítunk Önre, Önökre az Érdi Nyitnikék
kiállítója, vagy látogatójaként!
dr. Vereczkey Zoltán sk. PMKIK elnöke
Szabó István sk. Érd és Környéke Ipartestület elnöke

sajtótájékoztatóján kitért arra
is: január hónapban panaszok
érkeztek lapunk, az Érdi Újság
terjesztésére.
– Elhatározott szándékom,
hogy hamarosan új közbeszerzést írunk ki az újság kiadói
feladataira. Erre decemberben
meg is kaptam a felhatalmazást
a közgyûléstől. A kiadó képviselője a kézbesítéssel kapcsolatos kritikánkra elmondta: a 15-i
és 22-i lapszámot nem a posta
terjesztette, és valóban voltak
problémák, a 29-it viszont már
a postások vitték ki, és az előírt
határidőre el is juttatták a háztartásokhoz. Remélem, hogy a
probléma megoldódik, és egy új
közbeszerzési eljárás – akárki
nyeri is – a terjesztés, illetve a
kiadás problémáit is helyre teszi – jegyezte meg T. Mészáros
András, aki végezetül elmondta,
hogy a szeptemberben elhunyt
Pataki János mestercukrász, aki
február 3-án töltötte volna be
65. évét, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnökségétől
posztumusz elnöki díjat kapott,
amelyhez a polgármester ezúton gratulált Pataki János családjának.

Ádám Katalin
Az érdi tánciskolában, ahogy az
kell, összeizzadt tenyérrel botladoztunk és kellő izgalommal csodálkoztunk rá a fiúk és a lányok
közötti domborzati különbségre.
Sejtettünk már ezt meg azt, de
a hivatalos biológiakönyvekből
semmit nem tanulhattunk, az
orvosiakból meg csak a rémületes betegségek képeitől álmodhattunk rosszat. Kosarat itt nemigen kaptunk, mert ösztönösen
választottuk azt a kislányt, aki
szimpatikusnak látszott, s akihez
magunk is vonzódtunk. Fehér ing
és nyakkendő…
Nagyanyámat sem érdekelte a
jövő méhében készülődő szexuális forradalom, annál inkább a piac.
Így két méretes kosarat akasztott a
karomra, ahogy a hajnali kábulatban az állomás felé tartottunk.
Nagyfiú vagy már, elbírod! Elbírni
elbírtam a vasúti kocsiig és a hoszszas villamosozás nyomán, de a
gyönyörû érdi málnából addigra
inkább lekvár lett, bizonyos részletei pedig cseppenként mutatták
az aszfalton, hogy szörp. A hátsó
kert termékei közül csak az egres
bírta ki, meg a nagyanyám által
cipelt gyönyörû körte. A két élő
csirkének sem lett semmi baja, a
kalauz is úgy csinált, mintha nem
vette volna észre a kárálásáukat.
A nagycsarnokban aztán mégis
minden elment, nagyanyám nagyvonalúságából pont egy meleg
zsemlére futotta. Dicséretről szó
sem volt. A háztáji ezen korai korszakában már nem akarták adóval tönkretenni a gazdálkodókat,
ráadásul a termelőszövetkezetek
átütő gazdasági sikere még váratott magára, az árura meg szükség volt a „lakosság közérzetének
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A szerkesztõ jegyzete

Csak egy papír?
Tulajdonképpen igen: nem
más, csak egy papír. Az van
ráírva, hogy most már házasok vagyunk. Na és? Mi lesz
ettől jobb? Egyáltalán, kell ez
nekünk? E nélkül nem lehetünk boldogok? Sokszor hallott
minősítések, ezerszer ismételt
kérdések, és a sort még hoszszan lehetne folytatni, de ne
folytassuk, közelítsük ezúttal
a Házasság hetén a témakört
a másik vége felől. Nem kell
mindenkinek házasságot kötnie, de gondoljuk csak el: mivégre is vagyunk a világon?
Persze, hogy valahol otthon
legyünk benne. Ez igaz, de akkor megint előjön a házasság,
az otthon melege – kezdjük
újra: mi is itt a dolgunk? Mert
valamit mindegyikünk csinál:
dolgozik, esetleg hivatása van
– csakhogy ez is kötöttség,
nem? Elkötelezzük magunkat
valamilyen eszmerendszer
mellett, kitartunk az elveinkért, küzdünk az igazunkért,
és örülünk, ha az igazunk bebizonyosodik. Tudjuk, mitől
lesz jó termés, hogyan kell öszszeszerelni egy gépet, megtervezni egy házat, vagy megvarrni egy kabátot – szóval: tapasztalataink és tudásunk alapján
tesszük a dolgunkat, bízva magunkban, hozzáértésünkben,
kitartásunkban. Csakhogy ez
is, ha tisztességesen tesszük,
pont olyan, mint egy házasság. Hûek vagyunk elvekhez,
értékekhez, viharban, napsütésben – nagyon más minőség
valaki mellett „lehorgonyozni”? Aki hasonlóan gondolkozik, aki segít a döntéseinket
meghozni, sőt, ha úgy alakul,
még a rossz döntések következményeit is velünk együtt
vállalni? Alapvetően tehát azt
kell eldöntenünk, hogy mit is
szeretünk jobban: a bármikori
változtathatóság kellemes, laza
tudatát, az értékek lecserélhetőségét, vagy a biztonságot, a
kiszámíthatóságot. Mindezt

végiggondolva aztán furcsa dologra jöhetünk rá: arra, hogy a
biztonság, a stabilitás adja igazán a szabadságot, és bizony
mindezt a házasság intézménye tudja egész életre szólóan
garantálni.
Természetesen óvatosan
szabad csak ilyesmit leírni, nehogy a tartalmatlan prédikálás
vádja érje az embert, úgyhogy
szálljunk csak le az elvek magasából a hétköznapi talajra
– és ebben sokat segíthetnek a
magyarországi statisztikai adatok. Nem szeretnék egyet sem
idézni, csak néhány elgondolkoztató tendenciát, olyanokat
például, hogy miért bomlik fel
a házasságok fele, miért születik a gyerekek többsége házasságon kívül, miért olyan sok
mindezek „eredményeképpen”
a család nélkül felnövő gyerek. Az okok bennünk vannak.
Pontosabban abban, hogy nem
vagyunk egyformák. Nem külsőben, hanem erőben, értékben. A házasságnak ugyanis
pillérei vannak, legalább kettő.
Elég, ha az egyik kidől, vagy
csak gyengének, alkalmatlannak bizonyul, a másik képtelen
megtartani az egész építményt.
Így van ez akkor is, ha az az
egyik eredendően gyenge, meg
akkor is, ha a környezete, vagy
egyéb ártalmak – anyagiak,
más, vonzó lehetőségek – idézik elő a házasságra alkalmatlanságot. Jön egy külső, vagy
akár belső vihar, és ha nincs
meg a kellő összekapaszkodás,
ha nem értékként tekintenek
erre az intézményre, ha nem
örömforrásként, erőforrásként
kezelik a házasságot, menthetetlenül összedől. Pedig a jó
házasságban azt is tudni kell
a feleknek, hogy viharok után
mindig jön napsütés.

Kosarat kaptam

lepüléseken már régebben jelen
is vannak) és kínálják termékeiket. A kis piacok áttekinthetőbb
világa, a kóstolás lehetősége, a
személyes kapcsolatok kialakulása, mi több, a bizalom elnyerése mindennél többet jelenthet.
Egyébként ez az egy kockázati
tényező létezik Magyarországon.
A mögöttünk maradt fél évszázadban a teljesen központosított
elosztás és az államosított kereskedelem személytelensége oly mértékben tépázta meg a kereskedői
szakma hitelét, személyességét,
hogy azt igen nehéz újjáépíteni.
Az olasz kisvárosban, amit persze lehet németnek is nevezni,
Bolzano-Bozenben, amikor megkérdeztem a főtéri kávézóban a
pincért, hogy vajon a piacon kinn
van‑e a kolbászos, a virsliárus,
akkor némi malíciával válaszolt:
az utolsó háromszáz évben mindig ott volt. Fölkerekedtünk hát
a fantasztikus olasz kávé után,
hogy a német ízeknek nézzünk
utána. A krómacél pult mögött az
illat, a forró pára és a gyönyörû,
keményített fehér köpenyek, sapkák igen jót ígértek. Az, hogy
négy-öt féle ízesített mustár és
paradicsomszósz kellette magát
a zárt edényekben, az renden. De
hogy szép városunkról, a nyugatra évszázadokon át vágóállatokat
szállító Debrecenről elnevezett
kolbász, ahogy itt szólították: a
debrecíner olyan finom volt, hogy
hozzá hasonlót még egyetlen magyar hentesnél sem ettem, az már
bántotta a hazagondolásomat.
A zsemle viszont itt is meleg
volt és ropogós. Pont olyan, mint
amilyet nagyanyám vett nekem a
csariban. 
Antall István

javítására”. Egy kis fellélegzés a
hatvanas évek közepén, végén.
Mára meg már annyira naturálisak lettünk, annyira körülvesz
minket a bio-legenda, az egészséges életmódra való ráhangoltság, hogy egyszerre nagy szimpátiával és némi óvatossággal
figyeljük a piac efféle mozgását.
Az óvatosság csak az új eszmék
túlzásaiból fakadhat, a jó szándékot senki nem vonhatja kétsége.
Kétségtelen tény, hogy az emberiség a földgolyóbis végleges
lelakásával, elszennyezésével, lebontásával maga alól rúgja ki az
egyébként végtelen lakályos sárgolyóbist. Ezen a gömbön pedig
Érd is ott van, a mi otthonainkkal,
kertjeinkkel, szép szándékainkkal. Érden is megalakult a helyi
bevásárló közösség és messzemenően nem csak a hagyományos
és a világ nyugati felében oly hatékony vásárlói érdekképviselet
szándékával. Már az egyébként
igen vonzó és ízléses honlapon,
a natúr Kosár Érd fejléc alatt ott
sarjad, növekszik, virágzik az
Organic, azaz a szerves kifejezés.
A fotográfiáktól, amelyeken megtalálhatók a fûszerek, a péktermékek, a disznóságok, a feldolgozott
gyümölcsök, lekvárok, szörpök és
mézek, de még a közös konyhai
remeklések is, azt sugallják, hogy
baráti társaság verődött  össze,
mégpedig arra, hogy az igényesebb családi ellátás felé közelítsék a társaságot. Nem kell nagy
dolgokra gondolni, az egyébként
termékeikkel a felvevő piacot kereső kistermelők szívesen jönnek
Érdre (mellesleg a környező te-
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Első osztályos jelentkezés
a MARIANUMBA
BEISKOLÁZÁSI INFORMÁCIÓK
A BEIRATKOZÁS
IDŐPONTJA
2015. március 9-10.
(hétfő - kedd)
14.00 - 18.00 óráig.
Kérjük, hogy a beiratkozásra
gyermekükkel együtt
lehetőleg mindkét szülő
jöjjön el!
SZÜKSÉGES OKMÁNYOK
– Óvodai szakvélemény
– A gyermek születési
anyakönyvi kivonata
– A szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
SZÜLÕI ÉRTEKEZLET
a beiratkozás után
2015. április 27-én
17 órakor
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A bukovinai székelyek a mûvelõdési központban mulattak

Ha szól a zene, táncolni kell
Bál bált követ most a farsang
ideje alatt, ám abban egyetérthetünk, hogy a legrégebbi
bálozók Érden a bukovinai
székelyek, akik idén február
7-én immár a harminchatodik
kosaras báljukat tartották meg
a Szepes Gyula Mûvelődési
Központban. Mint eddig mindegyiken, ezen a hétvégén is
remekül szórakoztak a vendégek. A bonyhádi Illés Anti zenekarát nem is lehet ülve hallgatni, így amíg szólt a muzsika, a
legtöbb bálozó ellenállhatatlan
késztetést érzett a táncra.
Harminchat esztendő már majdnem két emberöltőnyi idő. Ennyi
múlt el azóta, hogy az Érden élő
bukovinai székelyek, a népdalkör ösztönzésére, elhatározták,
hogy farsang idején – amikor a
földmûveléssel bajlódó embereknek alapvetően nem sok dolga
akad – egy kis mulatságra invitálják az embereket. Azóta felnőtt
egy olyan nemzedék, akiknek
már a gyermekeik kezdenek el
bálozni, hiszen jó alkalom ez
arra, hogy a dolgos hétköznapoktól egy kissé megpihenve
köszöntsék egymást a rég nem
látott rokonok, barátok és ismerősök. Ezzel együtt a bukovinai
székelyek mindig befogadták,
sőt, szeretettel várják maguk
közé mindazokat, akik ugyan
nem székelyek, de szívesen eltöltik velük ezt a hosszú és vidám
éjszakát.
Hogy mitől kosaras a bál? No,
nem attól, hogy kosarat kellene fonni, hanem attól, hogy a

bálozók elemózsiával, italokkal
jól megtömött kosarakkal érkeznek. Az ízletes falatoknak és a
még finomabb, jókedvre derítő
bornak ki kell tartania reggelig,
mert amíg nem pirkad, a mulatozóknak eszük ágában sincs
hazaindulni. Így aztán hiába van
a kosár jó alaposan megpakolva
– akármilyen soknak tûnik is az
étel-ital –, a bál végére minden
elfogy, mert az asztaltársaságok
nem fukarkodnak egymás kínálgatásával sem. Az asszonyok a
finomabbnál finomabb sülteket,
húskészítményeket, salátákat
meg süteményeket, a férfiak
meg a saját főzetû pálinkát vagy
a borospincéből erre az eseményre tartogatott különleges
boraikat kínálgatják kóstolásra.
Ahogy a kosarak tartalma fogy,
azzal arányosan fokozódik a jókedv is, és a végén még azok is
táncra perdülnek, akik máskor

erősen tartózkodnak az efféle
mozgástól.
A székely bál természetesen
nem kezdődhet el a Bukovinai
Székely Népdalkör fellépése nélkül. Idén is ők nyitották meg azt
a mûsort – amelyben citeramuzsikát is hallhattak a vendégek
– majd a népdalkör tagjai egyenként táncba hívták az addig csak
közönségként viselkedő bálozókat. Nekik ezúttal is hamar ráállt
a lábuk a ritmusra, olyannyira,
hogy amíg a bonyhádi Illés Anti
zenekara húzta, addig ők is megállás nélkül ropták, tánctól, stílustól függetlenül. A zenekar kiváló
hangulatot varázsolt, noha pár
perce még a „Már én többé bukovinai lakó nem leszek” kezdetû
dal – amit minden bál nyitányaként elénekel a népdalkör – még
egy‑egy könnycseppet is kicsalt a
szemekből, de ezúttal nem keseregni, szomorkodni jöttek, hanem

Ilyenkor egy-két korty pálinka is megengedett - Domokos Gyula, a székely
egyesület elnöke és a népdalkör egyik tagja

A szerző felvételei

Helyi szolgáltatók

helyi társadalom

Mindegyik korosztályból sokan vannak – egyre több fiatal jön el székely bálba
mulatni, így a bál megnyitását
követően hamar megtelt a táncparkett. Nemsokára T. Mészáros
András polgármester is megérkezett, hogy üdvözölje a bálozó
székelyeket, köztük Domokos
Gyulát, az Érdi Bukovinai
Székelyek Egyesületének elnökét, és jó szórakozást kívánjon a
vendégeknek.
Egyébként a bukovinai székelyek
több mint hét évtizeddel ezelőtt
hagyták maguk mögött a – ahogyan Domokos Gyula fogalmazott
– „kék hegyeken túli” otthonaikat,
és a hat hónapig tartó menekülés után főként Tolna, Baranya és
Bács-Kiskun megyébe telepítették
be őket, majd az 1956-os forradalom után családonként szabadon
települést választhattak. Ekkor
költöztek városunkba, és leltek új
otthonra közülük sokan Érden.
Magukkal hozták és hûen őrzik
hagyományaikat. Noha az ideérkező idősek közül sokan már nincsenek közöttünk, de gyermekeik,
unokáik még ma is példaértékûen
ápolják őseik szokásait.
A Bukovinai Székely Nép
dalkör immár 44-ik éve ének-

li azokat a csodálatos dalokat,
amelyeket elődeiktől tanultak, ők
alkotják a székely hagyományőrzés magvát, amit tavaly óta az
egyesülettel közösen folytatnak.
A harminchatodik bál is egyike
ezeknek, és aki akár csak egyszer is eljön kíváncsiságból, a
következő években szinte biztosan visszajár majd. A székely
bálnak a remek hangulaton kívül
van még egy sajátossága, hogy
bármilyen hangosak és vidámak
is a mulatozók, éjfélkor mindig
elnémul a muzsika, elcsendesednek a vendégek, hogy közösen elénekeljék először a székely, majd
a magyar himnuszt. Ez sokak
számára a rendezvény egyik legszebb, legmegrendítőbb pillanata. Utána folytatódik a mulatság,
amíg bírják erővel, jókedvvel.
A legkitartóbb bálozók gyakran
tovább bírnák, mint a zenekar,
de egyszer a jónak is véget vetni. Elfáradnak a muzsikusok,
végül kifulladnak a táncosok is
– gyûjthetik az energiát a következő bálra, mert amíg a farsang
tart, lesznek bálok is városunkban. 
Bálint Edit

A rácok immár tizenharmadszor báloztak, idén a Finta Rendezvényházban

Legalább egy bálba el kell menni a farsangi
időszakban, hogy pár órára elfelejtsük a ránk
nehezedő gondokat, a hosszú téli napok szürkeségét, és végre önfeledten mulassunk egy jót!
Érden ezt nem nehéz megtenni, hiszen ebben
az esztendőben is egymást érik a mulatságok.
A hagyományőrző rác bált már jól ismerik a
városban, annál is inkább, mert az idén február 7-én már a tizenharmadik telt házas farsangi mulatságukat tartották meg, ezúttal a Finta
Rendezvényházban.
Megszokhattuk már, hogy februári zimankót
azonnal el is lehet felejteni, amikor a bálteremben forró tengerparti hangulatot varázsolnak
a dalmáciai és szlavóniai dalok, nem beszélve a hagyományőrző táncukról, a kolóról. Az
Érdi Horvát Önkormányzat már a tizenharmadik rác bálját tartotta meg február 7-én, a Finta
Rendezvényházban. Idén is telt házas volt a
mulatság, annak ellenére, hogy ezen az estén
több helyszínen is báloztak a városban. A talp alá
való muzsikát ezúttal is a lórévi Selo (magyarul:
Falu) zenekar szolgáltatta, de mielőtt a táncos
lábú vendégek elfoglalhatták volna a táncparket-

tet, az ercsi Zorica tánccsoport, a Komsije Tököl
Népdalkör és az Igraj Kolo érdi tánccsoport gondoskodott a jó hangulatról. A hagyományőrző
együttesek mûsora előtt a bál házigazdái,
Weszelovits Istvánné, a Horvát Önkormányzat
elnöke, és tagjai: Antunovits Antal önkormányzati képviselő és Nagy Istvánné köszöntötte a
vendégeket, majd T. Mészáros András polgármester, az est fővédnöke is jó szórakozást kívánt
a bálozóknak. Rácoknak nevezik magukat, bár az
Érden élő rácok valójában a dalmáciai horvátok
leszármazottai, akik néhány száz évvel ezelőtt a
tengerparti Raguza (ma Dubrovnik) felől, a török
elnyomás és a sanyarú körülmények, a szegénység elől menekülve érkeztek Magyarországra.
Noha letelepedésük óta rengeteg esztendő eltelt,
mégis máig őrzik és ápolják elődeik hagyományait, amit ez a bál is igazolt. Egymásra találtak,
és érdiek hosszú évek óta kiváló kapcsolatot
ápolnak az ercsi, a tököli és százhalombattai
barátaikkal, akik minden évben részesei ennek
a hagyományőrző farsangi mulatságnak. Ezúttal
is tőlük megszokott, fergeteges produkcióval
lépetek fel az ercsi Zorica tánccsoport tagjai,
akik most bunyevác táncokat mutattak be lelkes

közönségüknek. Ez a mûsor évszázados kapcsolatokról szól – mutatott rá Szili Marko, a csoport
vezetője – hiszen ezek a táncok a Szerbiában és
Horvátországban, a Duna-mentén, Baranyában,
Bácskában élő bunyevácok közös hagyományait
őrzi. Kolojuk zenéjét a Babra zenekar szolgáltatta. Sok esztendeje a Komsije Tököl Népdalkör is
rendszeres fellépője az érdi rác bálnak. Nemcsak
a jól ismert horvát és bunyevác dalokkal szórakoztatták a bálozókat, hanem újabbakkal is
bővítették mûsorukat. Fellépésük előtt még egy
kicsit lámpalázasak voltak helyi táncosaink, akik
nem oly régen, 2012-ben alakították meg az Igraj
Kolo (Járd a kolót!) nevû rác tánccsoportjukat, és
egyre sikeresebbek a fellépéseik. Most sem volt
okuk az izgalomra, hiszen alig perc múltán remek
hangulatot varázsoltak a táncterembe. Mûsoruk
végén pedig mindenkit táncba hívtak, így azok,
akiknek a muzsika hallatán már igencsak „viszketett a talpuk”, azonnal fel is pattantak a székeikről, és együtt ropták a körtáncot az Igraj Kolo
meg a Zorica tánccsoporttal és a tököli népdalkör
tagjaival. Ez volt a bál fergeteges nyitótánca, amit
aztán a bálozók hajnalig csupán kisebb szünetekre hagytak abba. A sóskúti KUZ-MIX Duónak

Problémát jelent a csendes hangok észlelése?
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köszönhetően azok is felhőtlenül szórakozhattak,
akik a kolo mellett egyéb táncokat is kedvelnek,
tangót, polkát, csárdást vagy mulatóst. Mivel az
érdi rác bál is hagyományosan batyus jellegû, a
harapni való, meg a jókedvre derítő itóka, főként
a bálozók kosarából került az asztalokra. Meg is
teltek finomságokkal a tányérok meg a poharak,
de még egymás kínálására is bőven futotta az elemózsiából. Akiknek meg a magukkal hozott bora
meg a frissítője netán nem tartott volna ki hajnalig, a büfében pótolhatta. A résztvevők pedig,
kortól és nemzeti hovatartozástól függetlenül,
láthatóan nagyszerûen mulattak az idei, immár
tizenharmadik bálon, amelynek bevételét hagyományaik további megőrzésére, ápolására fordítja
az Érdi Horvát Önkormányzat. 
B. E.

A dm profilja a drogéria jellegű cikkek önkiszolgáló rendszerben történő értékesítése.
A vállalat nemzetközi háttérrel rendelkezik és közel 260 üzletet működtet országszerte.
Érden található logisztikai központunkba keresünk új munkatársat az alábbi pozícióba:

1 CSOMAG
ELEMET

KARBANTARTÓ

AJÁNDÉKBA
ADUNK!

6 órás, kétműszakos munkarendben
n

n

n

Hallja meg a világot a legdiszkrétebb
módon, a legolcsóbban!

n

n

n

Elvárások:
Szakirányú végzettség (fűtés és hűtés
szerelő/légkondicionáló szerelő)
Villanyszerelő végzettség
Minimum 2 éves hasonló területen szerzett
tapasztalat, jelenleg is aktív szakmai tudás
Önálló, felelősségteljes munkavégzés
Pontosság, megbízhatóság
Ollós emelő magabiztos kezelése

n

n

n

n

Igény esetén térítésmentesen
megvizsgáljuk hallását is!

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

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

Weszelovits Istvánné, Antunovits Antal, Nagy Istvánné
a bál kezdetén köszöntik a bál vendégeit. Az üdvözlés
magyarul és horvátul is elhangzott.

Kiemelt

AKCIÓ!
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„Amikor elmesélem
a környezetemben, hogy hangerĘsítĘt
hordok, mindenki meglepĘdik, annyira
észrevehetetlen, nagyon szeretem,
megkönnyíti a környezetemmel való
kommunikációt”!

A szerző felvétele

Körtánccal kezdték, mulatóssal folytatták

n

n

n

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

06-80/182-182

Előny:
Légkondicionáló berendezések elektromos
ismerete
Érvényes targoncás jogosítvány
Hegesztői tapasztalat

Feladatok:
A fűtő-hűtő/légkondicionáló berendezések
rendszeres és folyamatos karbantartása,
javítása, ellenőrzése és tisztítása a raktárban
és a boltokban
Kisebb javítási és karbantartási feladatok
elvégzése a raktár területén és a boltokban
Akkumulátorok cseréje a targoncákban
és vízzel való utántöltése
A nem kereskedelmi forgalomba kerülő áruk
teljes körű kezelése (áruátvétel támogatása,
komissiózás, leltározás)

Munkavégzés helye: 2030 Érd, Fiastyúk u. 3.
Az utazáshoz céges buszt biztosítunk.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és szívesen csatlakozna
a dm csapatához, kérjük, kattintson a www.dm-drogeriemarkt.hu
Karrieroldalán az „Állásajánlataink” menüpontra, és jelentkezzen a pozícióra.
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Méltatták a Habilitációs Központot, az itt zajló munkát

Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjat kapott Paróczai Zoltánné

A szerző felvételei

Múlt szombaton ünnepélyes keretek közt átadták a Dizseri Tamás Szeretetszolgálati
Díjat Budapesten. A rangos elismerést idén Paróczai Zoltánné, a Dizseri Tamás
Habilitációs Központ vezetõje vehette át Bölcskei Gusztávtól, a Magyarországi
Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökétõl. A megjelenteket – köztük
Aradszki András államtitkárt és Érd város, valamint szociális intézményeinek
vezetõit – Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere is köszöntötte. A díjkiosztó ünnepségen – amelyet a fogyatékosok ügyével foglalkozó konferencia
követett – a vendégek megismerkedhettek az érdi Habilitációs Központtal, illetve a
Csengettyûs együttessel is.

Paróczai Zoltánné a díjat Bölcskei Gusztávtól, az MRE zsinatának lelkészi elnökétõl vette át - mellette Balog
Zoltán, az emberi erõforrások minisztere
Paróczai Zoltánné, a Dizseri
Tamás Habilitációs Központ vezetője nyerte el idén a Dizseri Tamás
Szeretetszolgálati Díjat. A rangos
kitüntetést a Magyarországi
Református Egyház Zsinata, a
Dunamelléki Egyházkerület, a
Németajkú Gyülekezet Protestáns
Fóruma és a Bethesda Kórház
Alapítvány közösen alapította, és
évente egy alkalommal, Dizseri
Tamás halálának évfordulóján
adják át a díj kuratóriuma által
kiválasztott személynek. Az idei
díjátadásra február 7-én, szombaton került sor Budapesten, a
németajkú protestáns gyülekezet
templomában; az eseményt a fogyatékosok helyzetével foglalkozó konferencia követte.
Az ünnepségen jelen volt
Bölcskei Gusztáv és Szabó István
püspök, Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere, Aradszki
András államtitkár, Érd város vezetése, valamint a helyi szociális intézmények képviselői és a
Habilitációs Központ munkatársai.
Balog Zoltán ünnepi köszöntőjében Dizseri Tamás személyét,
munkásságát méltatta, majd az
egyházi intézmények és az állam kapcsolatáról beszélt. Mint
mondta: az egyházi intézmények
számára kihívás, hogy őrizzék,
megmutassák, illetve gyümölcsöztessék azt a többletet, amit

az egyház adhat, ugyanakkor elfogadják az állami szabályrendszert, az állam kihívása pedig
az, hogy olyan szabályrendszert
alkosson, amely teret enged az
egyháznak. Mint hangsúlyozta:
azoknak a tudására kell építeni, akik otthon vannak mindkét
rendszerben. Ha kölcsönösségen
alapul az együttmûködés, akkor
úgy tudunk tovább tanulni, hogy
közben nem felejtjük el Dizseri
Tamás életmûvét – fogalmazott.
A díjat Bölcskei Gusztáv, a
Magyar Református Egyház
Zsinatának lelkészi elnöke adta
át az érdi Habilitációs Központ
vezetőjének. A püspök laudációjában visszaemlékezett a díj megalapítására, amire Dizseri Tamás
halálának első évfordulóján került
sor.
– Ezzel a díjjal minden évben
elismerésben szeretnénk részesíteni egy olyan személyiséget,
aki a Bethesda kórház főigazgatójának lelkületével, példamutatóan szolgálja a beteg, elesett
emberek ügyét, egyszerre és
szeretettel gyógyítva azok testét
és lelkét – hangsúlyozta Bölcskei
Gusztáv, hozzátéve: a Dizseri
Tamás Szeretetszolgálati Díjat,
Melocco Miklós szobrászmûvész
emlékplakettjét 2005-ben adták
át először.
Az MRE Zsinatának lelkészi elnöke ismertette Paróczai Zoltánné

életútját
is.
A Habilitációs
Központ vezetője munkáját az
Egészségügyi Gyermekotthonok
Módszertani Intézetében kezdte,
ahol súlyos, halmozottan fogyatékkal élő gyerekekkel, fiatalokkal
foglalkozott. Dizseri Tamás kezdeményezésére 1983-ban elsőként hoztak létre nappali ellátást
biztosító intézményt fogyatékos
gyermekek számára. Az intézmény vezetésére Dizseri Tamás
Paróczai Zoltánnét kérte fel, aki
immár 32 esztendeje végzi ezt a
feladatot.
– Szociális ellátás akkor még
nem volt, az új intézményt a
szakorvosi rendelőhöz kapcsolták, amelynek igazgatója támogatta a fejlesztő napközi otthon
néven mûködő létesítményt.
Így a Dizseri Tamás és Paróczai
Zoltánné által elképzelt szakmai
úton indulhatott meg a munka. Az
intézményvezető a korai fejlesztés mellett beindította a szakemberek által vezetett zene-, lovas,
és hidroterápiát, kerámiamûhelyt
és varrodát hozott létre. Később,
leválva az orvosi rendelőről, a
napközi otthonból habilitációs
központ lett – Paróczai Zoltánné
ebben az átalakításban is részt
vett. Nagyon sokat tett a sérültek
társadalmi, közösségi elfogadtatásáért. A fokozatos integráció sikeres volt, hiszen a város befogadta
és elfogadta az intézmény gon-

dozottait. A Habilitációs Központ
Csengettyûs együttese számos
alkalommal szerepelt és sok sikert aratott a város rendezvényein
– hangsúlyozta a püspök, aki beszélt arról is, hogy a sérültek által
készített dísztárgyakat különféle
alkalmakon értékesítik, ezzel is
kiegészítve a szûkös ellátási kereteket.
– Paróczai Zoltánné nevéhez
fûződik a gánti Fecskepalota létrehozása is; ebben az üdülőben
fogyatékkal élő és egészségkárosodott gyermekek, felnőttek kapnak lehetőséget a kikapcsolódásra. Paróczai Zoltánné Mariann és
munkatársai áldozatos szeretettel
mindent megtesznek azért, hogy
a sérültek minél teljesebb emberi
életet élhessenek, és családjaik
ne roppanjanak bele a keresztjük hordozásába. Mariann élete
és munkája szándéka szerint
Isten befogadó, elfogadó szeretetéről való bizonyságtétel. Ennek
alapján döntött úgy az alapítvány
kuratóriuma, hogy ebben az esztendőben számára ítéli oda a díjat
– hangsúlyozta Bölcskei Gusztáv.
Paróczai Zoltánné a díj átvételét követően megköszönte kollégái segítségét (mint mondta,
nagyon egységes csapatot alkotnak együtt), majd intézményüket
egy kisfilm segítségével mutatta
be. Ebből láthatóvá vált a jelenlévők számára, mennyi – és milyen
sokrétû – lehetőséget próbálnak
biztosítani a náluk nevelkedő sérült fiataloknak a fejlődésre, és
igyekeznek minél több örömforrást találni számukra. Paróczai
Zoltánné megemlítette: korábban
különféle pályázati lehetőségeknek köszönhetően lovasterápiára,
úszásra tudták vinni a fiatalokat;
most erre nincs módjuk, de nagyon szeretnék, ha ez továbbra
is megoldható lenne. Lapunknak
elmondta azt is: nagyon hálás a
felterjesztőnek, az Érd-Parkvárosi
Református Gyülekezetnek; úgy
érzi, ennél nagyobb elismerést,
mint amit átvehetett, csak az Úrtól
lehet kapni.
A díjátadó ünnepségen nemcsak az intézmény és vezetője,
hanem a fogyatékos fiatalokból
álló Csengettyûs együttes is bemutatkozott – produkciójukat
vastapssal köszönte meg a közönség.
Az érdiek minden bizonnyal
tudják: a Habilitációs Központ a
Szociális Gondozó Központ tagintézménye; ez utóbbi vezetője,
Récsei Krisztina is jelen volt a
díjátadáson.
– Nagyon büszke vagyok, hiszen 1983-ban Mariannal együtt
kezdtük meg ezt az utat. Elég
nagy ívet járt be az intézmény,
illetve a szociális terület is napról
napra fejlődést mutat. Paróczai
Zoltánnét nagyon régóta ismerem;
nemcsak kollégák, hanem hosszú

Idén Paróczai Zoltánné vehette át a rangos szeretetszolgálati díjat
évek óta barátok is vagyunk. Ez
az elismerés az egész pályamûvét
végigkíséri; őszinte szeretetével,
elfogadásával, a sérültekhez való
odafordulásával példát tud mutatni mindenki számára. Munkája a
Szociális Gondozó Központra is
hatással van; az a színvonal, amit
ő képvisel, kell, hogy legyen számunkra a mérce. Nagyon hálásak
és büszkék vagyunk rá – mondta
lapunknak Récsei Krisztina.
– Ez egy szeretetszolgálati díj.
Mariann lényéből, habitusából,
hozzáállásából sugárzik a szeretet, amely mindegyikünknek erőt
tud adni ahhoz, hogy így folytassuk tovább – zárta szavait.
Simó Károly alpolgármester
azt hangsúlyozta: a város nagyon
büszke lehet arra, hogy már harminckét éve mûködik Érden a
Habilitációs Központ.
– Ilyen magas szinten mûködő
szociális intézmény kevés helyen

van az országban. Azt a feladatot,
amelyet ellát, sokféleképp lehet
elvégezni; Paróczai Zoltánné, illetve kollégái mindig többet és
többet adnak hozzá, mint amenynyi kötelező lenne – hangsúlyozta
az alpolgármester, aki kérdésünkre, hogy várhatók‑e változások,
fejlesztések a városban a szociális
szféra területén, elmondta: ami a
mûködtetést illeti, a város azt tudja nyújtani, amire az állami források lehetőséget adnak, vizsgálják
azonban, hogyan lehetne a szociális ellátórendszer infrastruktúráját fejleszteni, azaz korszerû
telephelyeket létrehozni.
A Dizseri Tamás Habilitációs
Központban jelenleg is zajlik az
átépítés: az intézménynek helyet
adó épületből kiköltözött a nyugdíjasklub, így pár helyiséggel kibővülhetnek, és módjuk lesz több
fiatalt is felvenni az intézménybe.

Ádám Katalin

Ki volt Dizseri Tamás?
Dr. Dizseri Tamás (1949-2003) 1980-ig a Pécsi Orvostudo
mányi Egyetem Gyermekklinikáján dolgozott, majd csaknem
tíz évig az Érdi Szakorvosi Rendelőintézet orvosa, később
gyermekgyógyász főorvosa lett. Legfőbb feladata a körzeti
gyermekorvosi tevékenység mellett Érd gyermekegészségügyi
alapellátásának megszervezése és irányítása volt. Pest megyében az elsők között szervezte meg a Családsegítő Központot,
illetve a sérült gyermekeket ellátó napközi otthont. 1988. és
1990. között a Pest Megyei Tanács Szociális és Egészségügyi
Osztályának másod-főorvosaként irányította a megye anyagyermek egészségügyi ellátását, valamint a szociális ellátórendszert. 1990-ben kinevezték Pest megye Anya-, Gyermekvédelmi
és Szociális ügyek főorvosává. Feladata egy megyei szintû
Szociális Módszertani Központ megszervezése, illetve irányítása volt. 1992-től haláláig szervezte és irányította hazánk máig
egyetlen protestáns kórházát, a Magyarországi Református
Egyház Bethesda Gyermekkórházát. A 90‑es évek végén két
éven át miniszteri főmegbízottként irányította az ORFI és
a Budai Irgalmasrendi Kórház újjászervezését. 2001-ben a
Johannita Lovagrend Magyarországi Tagozata tagjai közé,
a Gyermekek Lelki Egészségéért Vadaskert Alapítvány pedig
elnökévé választotta. Elkötelezett kórházszervező munkájának
eredményeként 2002-ben a Mosdósi Tüdő- és Szívkórház is
a Magyarországi Református Egyház intézményévé válhatott. Számos szakmai elismerés mellett állami kitüntetései:
Szociális és Egészségügyi Minisztérium kiváló munkáért díj
(1992), Batthyány Strattmann László-díj (2000), Zuglóért
Emlékérem (2001), Széchenyi-díj (2002).

(Forrás: bethesda.hu)

A dm profilja a drogéria jellegű cikkek önkiszolgáló rendszerben történő értékesítése.
A vállalat nemzetközi háttérrel rendelkezik és közel 260 üzletet működtet országszerte.
Érden található logisztikai központunkba keresünk új munkatársat az alábbi pozícióba:

KARBANTARTÓ MŰSZAKVEZETŐ
6 órában, 1 műszakos munkarendben

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Elvárások:
Szakirányú középfokú végzettség
Aktív, releváns szakmai tapasztalat
Létesítményüzemeltetési területen,
valamint alvállalkozókkal való
kapcsolattartásban szerzett tapasztalat
Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
B kategóriás jogosítvány és saját gépkocsi
Rendszerszemlélet
Jó kommunikációs készség, megbízhatóság,
proaktivitás
Előny:
Raktári tapasztalat
Villanyszerelői és/vagy egyéb elektronikai
szaktudás, tapasztalat
Német nyelvtudás

n

n

n

n

n

n

Feladatok:
A teljes karbantartási munkafolyamat napi
felügyelete és szakmai irányítása
A munka megszervezése, napi/heti erőforrás
tervezés
A nem kereskedelmi forgalomba kerülő áruk
teljes körű kezelésének megszervezése
és a folyamatok ellenőrzése (áruátvétel
támogatása, komissiózás, leltározás)
Kapcsolattartás társosztályokkal és beszállító
partnerekkel
Projektekben való részvétel és/vagy vezetés
Különböző szabályzatok (biztonsági,
munkavédelmi, tűzvédelmi stb.) betartása
és betartatása

Munkavégzés helye: 2030 Érd, Fiastyúk u. 3.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és szívesen csatlakozna
a dm csapatához, kérjük, kattintson a www.dm-drogeriemarkt.hu
Karrieroldalán az „Állásajánlataink” menüpontra, és jelentkezzen a pozícióra.

6 Érdi Újság

ajánló

Kulturális és tudományos

programok
2015. február 16 – 22.

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

Mit üzennek a csillagok 2015-re
Előadó: Hajósi Ildikó

További információ:
Czinderné Bea 06 30 597-8823

Kézművesklub
Február 21-én, szombaton 10 órakor
Madarak készítése fonalból
Vezeti: Tamaskáné Jakab
Margit. Belépő: 300 Ft

Február 28-án, szombaton 16 órakor
Kezdődhet a mulatság!
Halász Judit koncertje gyermekeknek.Belépő: 2500 Ft
Jegyek elővételben kaphatók!

Irodalomkedvelők klubja
Február 17-én, kedden 18 órakor
Szabó Imre költői estje a kamarateremben

Futura Road Show
2015. február 16-án,
hétfőn 9 -16 óráig
A mosonmagyaróvári
FUTURA Interaktív
Természettudományi
Élményközpont kihelyezett
programja általános iskolai csoportoknak. Előadások és filmek
a felfújható csillagvizsgálóban,
látványos kísérletek, rendhagyó
kémia órák, játékok, foglalkoztatók. Előzetes bejelentkezés
szükséges!
Klubok programjai:
Vitalitásklub
Február 16-án, hétfőn 17 órakor

Időszakos kiállítás
Dr. Szilágyi László vegyészprofesszor (Debreceni Egyetem):
Elindultam szép hazámból
című, négy világrészt bemutató
fotókiállítása
A kiállításra a belépés díjtalan!
Születésnap
a múzeumban
A múzeum tetőterében lehetőség van születésnapi rendezvény tartására, amelynek díja
5.000,- Ft/óra.
A díj egy kézműves foglalkozást is tartalmaz, valamint a
kiállítások megtekintését.
Terület bérlés
A múzeum tetőtéri előadóterme
és a kocsiszín rendezvényekre
bérbe vehetőkulturális, közművelődési alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
– esküvő, gyerek programok,
politikamentes rendezvények.
Információ: Kovács Nóra:
06 23 363-036

Kiállítások:
A kamarateremben:
Barangolások időben és térben
Benkóczy Péter kiállítása
Megtekinthető
2015. március 8-ig.
Az előtéri kiállítótérben:
Fantázialények
Kéri Tibor kézzel készült kisplasztikáinak kiállítása
You Hu Design
Kiss Dorottya formatervező
munkái.
Megtekinthető február hónapban.
Az előtéri fotógalériában:
Bakonyi pillanatok
a DUNA - Art Fotóklub őszi
bakonyi kiránduláson készült
képekből összeállított kiállítás

Programok:

XXV. évfolyam, 2015. február 12.

Előzetes!
Micimackó bérlet
2015. tavasz III/1.
Február 23-án, hétfőn 10 és 14 órakor
Mazsola
bábjáték a Fabula Bábszínház
előadásában
Eseti belépőjegy csak
a 14 órakor kezdődő előadásra,
800 Ft-os áron.
Február 28-án és március 1-jén, szombatvasárnap 9-16 óráig
Agykontroll tanfolyam gyermekeknek
Kovács Erika vezetésével
A kétnapos tanfolyam során
olyan feszültségoldó technikákat tanulhatsz, melyek az élet
minden területén segítségedre
lesznek.

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

10,00–17,00
Szombat-vasárnap:

10,00-18,00
Állandó kiállítások
1. Magyar utazók, földrajzi
felfedezők.
2. A Kárpát-medence tudományos feltárói.
3. 3276 expedíciós nap, a
múzeumalapító geográfus
újraolvasva
4. Hely- és sporttörténeti
kiállítás
Belépőjegy árak
Valamennyi kiállításra
Teljes árú: 
1.000,- Ft
Kedvezményes: 
500,Tárlatvezetési díj: 

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

Csuka Zoltán Városi Könyvtár
programja

Rendezvényeinkről, a könyvtár
szolgáltatásairól és díjszabásáról bővebb információt a
365-470 telefonszámon, vagy
a www.csukalib.hu honlapon
talál.
A zenei könyvtár programja
februártól júniusig
Visszatekintő kiállítás
válogatás korábbi rajzpályázataink díjnyertes munkáiból
Mackó napok
a gyermekkönyvtárban
Februárban ismét megrendezzük a Mackó napokat,
hogy így ünnepeljük mi is a
medvék előbújását. Témáink:
Játékos foglalkozások
Ismerkedés a mackók fajtáival
Óvodás és iskolás csoportok
jelentkezését várjuk a Mackó
napok alkalmából egy mackós
foglalkozásra az alábbi elérhetőségeken: Telefonon: 06-23365-470/2. mellék
E-mailben: gyk@csukalib.hu
Személyesen: a gyermekkönyvtárban
Költészet napi rajzpályázat
A gyermekkönyvtárban
A pályázati kiírás részletei megtalálhatók szórólapjainkon és
honlapunkon. A pályaműveket
2015. március 15-ig (péntek)
kérjük eljuttatni a gyermekkönyvtárba.

A könyvtár részlegeibe 18
éves korig és 70 éves kor felett
INGYENES a beiratkozás. Családi
jegy váltása, érvényes diákigazolvány, pedagógusigazolvány és
nyugdíjas igazolvány is
kedvezményre jogosít.
A fenti kedvezmények a zenei
könyvtár nem hagyományos típusú
anyagának (CD, DVD) kölcsönzésére
nem vonatkoznak!

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

10 – 18 h
szünnap
12 – 17 h
10 – 17 h

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

2030 Érd, Alsó u. 2.
erdigaleria@gmail.com
06 23-360-143

Téli tárlat

A kiállítás megtekinthető
február 21-ig

HZHPOEPTLPEOBLJEðTT[«MFJLSðM
Anna nénit saját otthonában rabolták ki. KataMJO PMZBO JEðT I¥MHZ  BLJ NJOEJH LOZFT WPMU
¥OMM¢THSB EFUMFOU¥CCT[¥SJTFMFTFUUBKFHFT
MQDTðL¥O  HZ JOLCC OFN IBHZKB FM B MBLTU
+OPT CDTJ MUTB SPNMTB NJBUU LOZT[FS«M B
OHZGBML¥[&NCFSJTPSTPL T[«MðJTPSTPLF[FL
4PLBO T[FSFUOL CJ[UPOTHCBO  K¢ LF[FLCFO 
NFHGFMFMð L¥SOZF[FUCFO UVEOJ JEðT T[«MFJLFU 
F[SU FHZSF U¥CCFO WMBT[UKL B[ JEðTPUUIPOPLBU
"[ PMZBO JOU[NOZFL  NJOU B[ 0MBKH 0UUIPOPL
NBNSJOLCCT[MMPESBIBTPOMUBOBL TFOOFL
NFHGFMFMð NJOðTHô T[PMHMUBUTPLBU LOMOBL 
FMSIFUð SPO ¿ NBHZBS[[B ES 4[JSNBJ 7JLUPS
GðJHB[HBU¢IFMZFUUFT JEðT«HZJT[BLSUð IPHZNJ
SUMFUUFLJMZFOOQT[FSôFLB[JEðTPUUIPOPL
}WFOUFU¥CCT[[BOL¥MU¥[OFLCFB[0MBKH0UU
IPOPL WBMBNFMZJLCF  BNFMZ HZ B[ FHZJL MFHJTNFSUFCC T MFHOBHZPCC JEðTPUUIPOGFOOUBSU¢W
WMU %S 4[JSNBJ 7JLUPS T[FSJOU B IP[[UBSUP[¢L
T[FNMMFUFQP[JUWJSOZCBWMUP[PUUNBNSOZVHPEUMFMLJJTNFSFUUFMUNPHBUKLJEðTT[«MFJLFU IB
B[PLPUUIPOCBBLBSOBLL¥MU¥[OJ NJWFMF[FLCFOB[
JEðTPUUIPOPLCBOB[MFUJOLCCFHZÆMFUIPTT[JH
UBSU¢ «E«MTSFÄ IBTPOMU "[ 0MBKH 0UUIPOPL

OQT[FSôTHF BOOBL JT L¥T[¥OIFUð  IPHZ NJOEFOJHOZULJUVEOBLFMHUFOJNJOEFOGMFQO[USDIP[ BMFHL«M¥OC¥[ðCCFHT[TH«HZJMMBQPU©
MBL¢IP[  B MFHWMUP[BUPTBCC L¥[¥TTHJ JHOZIF[
UVEOBL BKOMBOJ U¥LMFUFT PUUIPOU Æ"SSB LSK«L
B[SEFLMðEðLFU K¥KKFOFLFM O[[FOFLL¥S«MT[FNMZFTFOJTOMVOL(Zð[ðEKFOFLNFHTBKUT[FN«LLFM NJMZFOMFUWSJEðTT[«MFJLSFÅJOWJUM
NJOEFOLJU ES 4[JSNBJ 7JLUPS " KFMFOULF[TFLFU
B     UFMFGPOT[NPO  WBHZ B[
VHZGFMT[PMHBMBU!PMBKBHPUUIPOPLIV FNBJM DNFO
WSKL5PWCCJJOGPSNDJ¢BXXXPMBKBHPUUIPOPLIV
honlapon.
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Közgyûlést tartott az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület

„Hazajáró”, kirándulások, megemlékezések

A szerző felvételei

Tartalmas programok, emlékezetes városi rendezvények és kirándulások jellemezték 2014-ben a tavaly tizedik évfordulóját ünneplõ Érdi Lengyel-Magyar Kulturális
Egyesületet. Az errõl szóló beszámolót a tagok egyhangúlag elfogadták a február
7-én megtartott éves közgyûlésen. Bazsóné Megyes Klára, az egyesület elnöke
2015-ben is izgalmas eseményeket, a lengyel-magyar barátságot tovább erõsítõ
rendezvényeket tervez. Az idei szakmai programot – amelyben többek között a
Hazajáró címû tévémûsor készítõit is vendégül látják majd – a szervezet közgyûlése
ugyancsak ellenvetés nélkül elfogadta.

Kérdések, kérések is vannak, amelyeket a közgyûlés megkezdése elõtt szerettek volna intézni a tagok

Bazsóné Megyes Klára, az egyesület elnöke ismertette a tavalyi évrõl
készült közhasznúsági jelentést és az idei szakmai programot
A tagság több mint kétharmados részvételével a Csuka
Zoltán Városi Könyvtárban tartotta meg éves közgyûlését az
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális
Egyesület. A február 7‑ei eseményen a tagok egyhangúlag
elfogadták a szervezet elnökének, Bazsóné Megyes Klárának
a tavalyi esztendő tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló
éves beszámolóját, majd a 2015.
évi programtervet is ellenvetés
nélkül támogatták. Az elnök kifejtette, az immár tízéves egyesület továbbra is az alapításakor
megfogalmazott célok mentén
folytatja a tevékenységét. Célja
a lengyel és a magyar nép közös
történelmének, kultúrájának és
hagyományainak a feltárása,
megismerése és ápolása, valamint a jó kapcsolatok kiépítése
a két nemzet között. Hozzátette:
igaz, hogy csupán „kis színfoltként” mûködhetnek, de szívesen vállalják, mert úgy gondolják, ha mindenki legalább enynyit próbálna tenni azért, hogy
értékeinket ápoljuk és megbecsüljük, sokkal messzebbre juthatnánk a kultúra terén is.

Az egyesület többek között
kulturális előadásokat, történelmi és képzőmûvészeti kiállításokat, ismeretszerző kirándulásokat, tanulmányutakat és megemlékezéseket szervez. Ezeket
főként saját erőből, azaz a tagsági díjakból sikerül megvalósítani, ugyanis szinte alig van olyan
pályázat, amibe ez a tevékenység beleférne. Tavaly is csak a
helyi önkormányzattól nyertek
100 ezer forintot, és az Országos
Lengyel Önkormányzattól kaptak 50 ezer forint támogatást.
Szerencsére rendezvényeiket
megtarthatják a könyvtárban,
és a Diósdi Társaskörrel is jó
kapcsolatot ápolnak – fûzte
hozzá az elnök, majd a tavalyi tevékenységről beszámolva
felsorolta a jelentősebb rendezvényeiket. Megemlékeztek
az I. világháború kitörésének
100-ik évfordulójáról, valamint
a varsói felkelés 70-ik évfordulójáról. Utóbbi alkalmából Rege
Béla tartott előadást a könyvtárban. Volt egy könyvbemutatójuk Kovács Istvánnal és
Baka Györgyivel (aki a közelmúltban a Magyar Írószövetség

tagja lett). Részt vettek a
Magyar Földrajzi Múzeumban
megrendezett Tátra-kutatókról
szóló konferencián, amelyen
Sebestyénné Majchrowska Ewa
tartott előadást.
Az egyesület tízedik évfordulóját két programmal ünnepelték meg: először egy kötetlen,
bográcsozó délutánon elevenítették fel az elmúlt esztendők
tartalmas eseményeit, majd
Konrad Sutarski lengyel történész tartott emlékezetes előadást a könyvtárban, amikor
fotókiállítást és kronológiát is
készítettek a tíz év jelentősebb
programjairól.
A közhasznúsági beszámolót
és az egyesület tavalyi pénzügyi
gazdálkodásáról szóló kimutatást a tagok egyhangúlag elfogadták, majd kíváncsian hallgatták az idei esztendő szakmai
programjának tervét. Bazsóné
Megyes Klára azt is közölte,
hogy az év elején két pályázatot
sikerült benyújtania az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által
kiírt nemzetiségi és mûködési
pályázatra. Utóbbiban – amenynyiben nyertes lesz a beadvány
– lehetőségük lesz egy saját
internetes honlapot készíttetni, ugyanis egyelőre csak a
könyvtár weboldalán érhető el
az egyesület. A beszámolóból
kiderült, az idei első rendezvényüket március végén tartják,
ez egy lengyel húsvéti ünnepség lesz a könyvtárban.
Április 11-re egy nagy érdeklődésre számot tartó programra várják majd az érdieket.
Vendégeik a Duna Televízióban
hetente látható „Hazajáró”
címû dokumentummûsor készítői lesznek. Mint ismert, a
két ifjú hol gyalog, hol szekérrel, kerékpárral vagy kenuval
haladva Erdélyben, Felvidéken,
Kárpátalján, Délvidéken, Muravidéken, Õrvidéken és Belső-

Magyarországon barangolta be
a Kárpát-medence tájait, és a
várromokon, apró fatemplomokon, véráztatta harcmezőkön át
patinás városokig – megannyi
magyar emlék kíséri útjukat. Az
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális
Egyesület ezúttal elsősorban a
Pieninek c. filmjük kapcsán kérdezné őket, és a lengyelországi
nedeci várnál tapasztaltakról
faggatná a két különleges utazót. Nedec ugyanis Trianonig
Magyarországhoz tartozott,
majd a Szepesség részeként csatolták Lengyelországhoz.
Nemcsak a „hazajárók” lesznek azonban az április 11‑ei
rendezvény vendégei, hanem
Konrad Sutarski is, aki könyvet
írt az említett elcsatolt területről, így több órás programra
számíthatnak majd az érdeklődők. Május 6-ra könyvbemutatót terveznek Mitrovics Miklós
történésszel, akinek könyve
jelent meg a lengyel-magyar
barátságról. Beszélgetőtársának
Juhász Józsefet fogják meghívni, aki Diósdon él. Az egyesület
májusban a Duna-kanyarba, az
Ipoly mentére tervez kirándulást, majd nyáron – ahogyan
minden évben – megemlékezést
tartanak II. Lajos emlékmûvénél
a mohácsi csatába induló magyar sereg és a lengyel csapatok
egyesülésének évfordulóján.
Augusztusban szintén egy ismeretszerző kirándulást terveznek Lengyelországba, amelyen
a Krakkó közelében levő Ojcówí
Nemzeti Parkot és környékét
látogatják meg, de más célpontok (Wadowice, Kalwaria,
Zebrydowska) is lesznek a
programban.
Szeptemberben közös bográcsozás keretében tartanak
nyárbúcsúztató baráti összejövetelt, hogy felidézzék az év
emlékezetes eseményeit, képeket nézegetnek, és elmesélik
élményeiket. Októberben Jan
Stanislaw Ciechanowski lengyel minisztert hívják meg, aki
2013. óta a Háborús Veteránok
és Üldözöttek Hivatalát vezeti. A vezetőség azt szeretné,
ha a tagság megismerkedne az
országos lengyel szervezek,
képviseletek, intézmények
munkájával is, ezért novemberben a lengyel függetlenség
napja alkalmából szószólóikat tervezik meghívni az érdi könyvtárba. Decemberben
közös karácsonyi rendezvényt tartanak az Érdi Lengyel
Önkormányzattal.
Az idei szakmai tervet is
egyhangúlag elfogadta az egyesület közgyûlése, és az ehhez
kapcsolódó pénzügyi tervet is
támogatta, majd az egyebek napirendi pontban a nyári kirándulás részleteit is megvitatták.
A közgyûlésen elhangzott, hogy
példaértékû a tagok érdeklődése, hiszen a rendezvényeken
nem ritkán száz százalékos a
részvételi arány, ezért a szervezet vezetősége megköszönte,
hogy a tagok szívükön viselik
az egyesület mûködését, és a
programoknak nem csupán
passzív résztvevői, hanem olykor a rendezvények lebonyolításába is szívesen besegítenek.
Nem csoda, hogy idén már öt
újabb taggal bővült az egyesület
eddigi, 64 körüli létszáma.

Bálint Edit

2015. február 16 – február 22.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.
február 16. hétfő
8:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
8:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

15:45 Mozgás sportmagazin
16:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:30 Szamizdatos évek 2/1. rész

9:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:15 Mozgás sportmagazin
9:45 Aggódunk érted…

18:05
18:35

dalom

10:15
10:45
11:15
11:30
16:30
17:00
17:15
17:45
18:15

19:00
19:15
19:30
21:00
21:45
22:00
23:05
23:20

Cisztás Fibrózis (időskor)
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 30’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
Ízőrzők 29.
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Fény-Kép kulturális magazin
Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Mozgás sportmagazin
Fény-Kép kulturális magazin
Aranycsapat 3. rész
színes, magyar dokumentumfilm, 1982
rendező: Surányi András
szereplő(k): Sebes Gusztáv, Czibor Zoltán,
Grosits Gyula, Hidegkuti Nándor,
Puskás Ferenc, Ádám József,
Deák Buci, Sándor Károly
Híradó
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Kézilabda mérkőzés
Érd – Rocasa Gran Canaria ACE
Aranycsapat 3. rész
színes, magyar dokumentumfilm, 1982
rendező: Surányi András
Híradó ism.
Elszállt egy hajó a szélben 2/1. rész
magyar dokumentumfilm 1998
rendező: Kisfaludy András
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Híradó ism.

február 17. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Aggódunk érted…
9:00
9:30

10:25
11:10
16:00
16:15
16:45
17:00
18:30
19:00
19:15
19:30
21:00

23:00
23:15
23:45

Cisztás Fibrózis (időskor)
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 30’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
A szabadság rabságában! 2. rész
magyar dokumentumfilm
Holesch Dénes festőművész életete
Rendező: Katona Szabolcs
Operatőr: Körtési Béla H.S. C
szerkesztő-producer: Fekete Klára
Beszélgetés egy bíróval 6/4. rész
Aranycsapat 3. rész
színes, magyar dokumentumfilm, 1982
rendező: Surányi András
Híradó
Fény-Kép kulturális magazin
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Kézilabda mérkőzés ism.
Érd – Rocasa Gran Canaria ACE
Ízőrzők 30.
Híradó
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Kézilabda mérkőzés
Rocasa Gran Canaria ACE - Érd
Másnap
színes, magyar filmdráma, 2004 120’
rendező: Janisch Attila
szereplő(k):
Gáspár Tibor, Derzsi Borbála,
Ujlaki Dénes, Lázár Kati,
Nagy Mari, Szabó Márta
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Fény-Kép kulturális magazin
Híradó ism.

február 18. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 A szabadság rabságában! 2. rész

9:40
9:55
10:25
10:55
11:40
15:45
16:00
16:15
16:45
17:30
19:00
19:15
19:30
20:00
21:35
22:05
22:20
23:25
23:50

magyar dokumentumfilm
Holesch Dénes festőművész életete
Rendező: Katona Szabolcs
Operatőr: Körtési Béla H.S. C
szerkesztő-producer: Fekete Klára
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Aggódunk érted…
Cisztás Fibrózis (időskor)
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 30’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
Beszélgetés egy bíróval 6/4. rész
Aranycsapat 3. rész
színes, magyar dokumentumfilm, 1982
rendező: Surányi András
Híradó
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
Aranycsapat 3. rész
színes, magyar dokumentumfilm, 1982
rendező: Surányi András
Kézilabda mérkőzés ism. Rocasa Gran Canaria
ACE - Érd
Híradó
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Mozgás, sportmagazin
Szamizdatos évek 2/1. rész
színes, magyar dokumentumfilm
Rendező: Gulyás János
Mozgás sportmagazin ism.
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Szamizdatos évek 2/1. rész
színes, magyar dokumentumfilm
Rendező: Gulyás János
Stan Laurel: Azok a szép tengerész napok
Burleszk
Híradó ism.

február 19. csütörtök
8:00 Híradó
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Fény-Kép Kulturális magazin
9:15 Szamizdatos évek 2/1. rész

színes, magyar dokumentumfilm
Rendező: Gulyás János
10:50 Aggódunk érted…
Cisztás Fibrózis (időskor)
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 30’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
11:20 Beszélgetés egy bíróval 6/4. rész
15:30 Híradó

19:00
19:15
19:30
21:30
22:15
22:45
23:00
23:15
0:00

színes, magyar dokumentumfilm
Rendező: Gulyás János
Mozgás sportmagazin
Stan Laurel: Azok a szép tengerész napok
Burleszk
Híradó
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Másnap
színes, magyar filmdráma, 2004 120’
rendező: Janisch Attila
Beszélgetés egy bíróval 6/5. rész
Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
Híradó ism.
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Beszélgetés egy bíróval 6/5. rész
Híradó ism.

február 20. péntek
8:00 Híradó
8:15 Kézilabda mérkőzés ism.

Érd – Rocasa Gran Canaria ACE

9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:00 Elszállt egy hajó a szélben 2/1. rész
11:05
11:20
11:50
16:15
16:30
17:00
17:15
18:00
18:30
19:00
19:15
19:30
20:00

21:35
21:50
22:05
23:10
23:40

magyar dokumentumfilm 1998
rendező: Kisfaludy András
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Aggódunk érted…
Cisztás Fibrózis (időskor)
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 30’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
Fény-kép kulturális magazin
Híradó
Ízőrzők 30.
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Aranycsapat 3. rész
színes, magyar dokumentumfilm, 1982
rendező: Surányi András
Mozgás sportmagazin
Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
Híradó
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
Megáll az idő
színes, magyar filmdráma, 1981 96’
rendező: Gothár Péter
szereplő(k):
Znamenák István, Pauer Henrik,
Sőth Sándor, Iván Anikó,
Kakassy Ági, Hetényi Pál,
Őze Lajos, Rajhona Ádám,
Jordán Tamás
Híradó ism.
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Elszállt egy hajó a szélben 2/1. rész
magyar dokumentumfilm 1998
rendező: Kisfaludy András
Mozgás sportmagazin
Híradó ism.

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

9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:00 Elszállt egy hajó a szélben 2/1. rész
11:05
11:35
14:40
14:55
15:25
17:00
17:15
18:00
18:30
19:00
19:30
19:55
21:00
21:30
22:00
22:25

magyar dokumentumfilm 1998
rendező: Kisfaludy András
Ízőrzők 30.
Kézilabda mérkőzés ism.
Rocasa Gran Canaria ACE - Érd
Híradó
Mozgás sportmagazin
Szamizdatos évek 2/1. rész
színes, magyar dokumentumfilm
Rendező: Gulyás János
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Beszélgetés egy bíróval 6/5. rész
Fény-kép kulturális magazin
Itthon – otthon 12/1. rész
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
Stan Laurel: A dekektív
Burleszk
Elszállt egy hajó a szélben 2/1. rész
magyar dokumentumfilm 1998
rendező: Kisfaludy András
Itthon – otthon 12/1. rész
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
ism.
Stan Laurel: A dekektív
Burleszk
Megáll az idő
színes, magyar filmdráma, 1981 96’
rendező: Gothár Péter

február 22. vasárnap
9:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
9:30 Mozgás sportmagazin
10:00 Csak tükörben – vallási műsor 10’
10:10 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
10:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:55 Fény-Kép kulturális magazin
11:25 Ízőrzők 30.
14:55 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
15:25 Elszállt egy hajó a szélben 2/1. rész
16:30
16:45
18:20
18:30
19:00
19:45
20:50
21:20
21:50
22:15
22:45
23:15

magyar dokumentumfilm 1998
rendező: Kisfaludy András
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Megáll az idő
színes, magyar filmdráma, 1981 96’
rendező: Gothár Péter
Csak tükörben – vallási műsor 10’
Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
Aranycsapat 3. rész
színes, magyar dokumentumfilm, 1982
rendező: Surányi András
Elszállt egy hajó a szélben 2/2. rész
magyar dokumentumfilm 1998
rendező: Kisfaludy András
Mozgás sportmagazin
Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
Stan Laurel: A dekektív
Burleszk
Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
Fény-Kép kulturális magazin
Elszállt egy hajó a szélben 2/2. rész
magyar dokumentumfilm 1998
rendező: Kisfaludy András
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Melléklet az 1/2015. (I.15.) KMB határozathoz

Tájékoztató
az óvodák 2015. évi
nyári zárva tartásának
meghatározásáról
Érd Megyei Jogú
Város Önkormányzat
Köznevelési és Mûve
lődési Bizottsága az
1/2015.(I.15.) KMB határozatával döntött az
önkormányzat fenntartásában mûködő óvodák nyári zárva tartásának meghatározásáról.
A 2014/2015. nevelési
évre a nyári zárás rendjét a mellékelt táblázatban foglaltak szerint
határozza meg.

XXV. évfolyam, 2015. február 12.

Nyári zárva tartás
Intézmény
megnevezése

tervezett
Óvodai zárás
kezdete

Óvodai zárás
vége

Kincses Óvoda

2015.07.13.

2015.08.07.

Fácán Tagóvoda

2015.07.20.

2015.08.14.

Harkály Tagóvoda

2015.06.29.

2015.07.24.

Kutyavári Tagóvoda

2015.07.13.

2015.08.07.

Ófalusi Tagóvoda

2015.07.27.

2015.08.21.

Tállya Tagóvoda

2015.06.22.

2015.07.17.

Tündérkert Tagóvoda

2015.07.13.

2015.08.07.

Szivárvány Óvoda

2015.07.27.

2015.08.21.

Kisfenyves Tagóvoda

2015.07.13.

2015.08.07.

Meseház Tagóvoda

2015.07.13.

2015.08.07.

Napsugár Tagóvoda

2015.07.20.

2015.08.14.

Tusculanum Tagóvoda

2015.06.29.

2015.07.24.

Június
06.22-06.26.

06.29-07.03.

Július
07.06-07.10.

07.13-07.17.

Augusztus

07.20-07.24.

07.2707.31.

08.0308.07.

08.10-08.14.

08.17-08.21.

Felhívás az avarégetés szabályainak betartására

Ügyfélfogadás

Felhívás bölcsõdei ellátásra való beíratásra

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője felhívja a lakosság figyelmét az avarégetéssel kapcsolatos szabályok fokozott betartására.
Érd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 01.) számú önkormányzati rendelete alapján:
Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet
ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, állati eredetű, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes
hulladék). A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt
ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti hulladék a tűzvédelmi előírások betartásával elégethető.
Az avar és kerti hulladék égetése a város egész területén minden év február 15. és április 30., valamint október 15. és november 30. között engedélyezett.
Tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt megelőző napon délután 16 óra után, illetve, ha az illetékes miniszter fenti időszakban
tűzgyújtási tilalmat rendel el. Tilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi rendelők, hitéleti középületek, az iskolák és óvodák,
szociális intézmények 100 m-es körzetében munkanapokon 18,00 óra előtt, valamint hitéleti középületek esetében a szertartások ideje
alatt is. Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területein tilos az avar és kerti hulladék égetése. Az avar és kerti hulladék égetésére csak
vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzéskor kerülhet sor.

Az Érdi Román
Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke,
Székely Sándor
keddenként
14 és 16 óra között
ügyfélfogadást
tart
a Polgárok Házában.

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

A fenti jogszabályok megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelet alapján
50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki. Kérjük a lakosságot, hogy az avarégetéssel kapcsolatos előírásokat – mindannyiunk egészségének
megóvása érdekében – önként teljesítsék.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet, jegyző

Busójárás
Az Érdi Horvát Önkormányzat
autóbuszos kirándulást szervez
2015. február 14-én
(szombaton)
Mohácsra, a busójárásra.
Indulás:
reggel 7 órakor a Szepes Gyula
Mûvelõdési Központ elõl
(2030 Érd, Alsó u. 9.)
Jelentkezés és fizetés
(3.000,- Ft/fõ):
Antunovits Antal:

20-363-8498
Weszelovits Istvánné:

20-371-6566
Nagy Istvánné:

30-862-2488

Felhívás

2015. március 1. napjától - 2015. március 16. napjáig
munkanapokon 9 és 12 óra között
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. § (1)
bekezdése alapján a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjak megállapításáról 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 5.§ (6) bekezdése
szabályozza az ellátás igénybevételének módját:
„(6) A bölcsődei igénybevételre irányuló kérelmet – tárgyév szeptember 1. napjától történő felvételhez – a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani tárgyév
március 1. napjától március 16. napjáig. Az intézmény vezetője a benyújtott kérelmekről
legkésőbb tárgyév április 30. napjáig dönt. A határidőn túl benyújtott kérelmeket az
intézmény vezetője előjegyzésbe veheti.”
Kérjük a szülőket, hogy hozzák magukkal a beiratkozáshoz:
– Másolatok: születési anyakönyvi kivonat
– TAJ kártya
– Lakcím kártya ( gyermeknek és szülőknek is ) ( Érd )
– Családi pótlék határozat
– GYED - GYES határozat
– Munkáltatói és jövedelem igazolás mindkét szülőtől
– Házi gyermekorvosi igazolás ( három napnál nem régebbi ).
Az igazolásnak tartalmaznia kell: „A gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható” 15/1998. ( IV.30. ) NM rendelet
– Egészségügyi kiskönyv, oltási könyv.

Érd Megyei Jogú Város polgármestere

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Szeretettel meghívjuk Önt a VMG szülői
és tanári közössége által szervezett
2015.február 14-én sorra kerülő

Vörösmarty-bálra

A Dr. Romics Lászó
Egészségügyi Intézmény
pszichiátriai
szakrendelésére
gyakorlattal rendelkezõ

felnõtt szakápolót
keres, számítógépes
ismerettel.
Érdeklõdni
a 06 23 365-232/144-es
telefonon lehet
Szabó Julianna fõnõvérnél.

A bálon vacsorával, műsorral, élőzenével, tánccal és tombolával
várjuk kedves vendégeinket.
Sztárvendég: Sipos F. Tamás énekes
A bál teljes bevételét folyosói pihenőbútorok
beszerzésére fordítjuk.

Roma ügyfélfogadás

Belépő (vacsorával): 3500 Ft/fő

Az Érd Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,

Támogatói jegyek vásárolhatók és szívesen fogadjuk cégek,
magánszemélyek egyéb felajánlásait is.

Rafael Attila
a hétfői és szerdai napokon
13 és 15 óra között
ügyfélfogadást tart
a Polgárok Háza 204-es
szobájában.
Telefon: 522-300/297-es mellék

Részvételi szándékát kérjük jelezze az alábbi elérhetőségeken:
Vörösmarty Mihály Gimnázium
2030 Érd, Széchenyi tér 1.
Tel: 23-365-671, e-mail: vmg@vmg-erd.hu
Honlap: www.vorosmarty-erd.sulinet.hu
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Olvastuk

Fejezetek a népi radikalizmus történetébõl
Nem ritka, hogy napjainkban is vitát kelt egyik-másik akkori szervezet vagy személyiség múlt század harmincas, negyvenes éveiben betöltött szerepe, az esetleges
ideológiai, politikai irányváltások háttere, kiváltó oka – ez teszi különösen érdekessé Papp István tanulmányát, amelynek teljes címe: A népiek és a radikalizmus
a Horthy-korszakban. Az írás a Rubicon történelmi ismeretterjesztõ tudományos
folyóirat idei második számában jelent meg.
A tanulmány a folyamat kezdetét 1939-re teszi. Az év májusában tartották az úgynevezett
„pünkösdi” választásokat, és
ettől kezdve némileg átformálódott az addigi politikai küzdőtér. Azok a politikai erők
szorultak – nem is kis mértékben – vissza, amelyek megfontoltabb, mérsékeltebb politikai
programot hirdettek: többek
között a Szociáldemokrata Párt,
a Független Kisgazdapárt, vagy
éppen azok a konzervatív-liberális csoportok, a melyek a változó nevû kormánypárton belül
Bethlen István egyre fogyatkozó
táborát erősítették. Ebben a helyzetben erősödtek meg a radikális irányzatok Magyarországon.
Ennek a térnyerésnek az okait
megtalálhatjuk az 1930‑es évtized végének kül- és belpolitikájában is, de lényegesebb ennél,
ha azt vizsgáljuk – és ezt teszi a
tanulmány szerzője is – hogy a
népi radikalizmusnak nevezett
mozgalom szereplői milyen tevékenységet fejtettek ki ezekben az években.
A népi mozgalom „alapembereinek” Ady Endre, Móricz
Zsigmond és Szabó Dezső számítottak. Főként ez utóbbi fogalmazott meg kemény társadalmi reformokat: meghirdette

az 500 katasztrális holdon felüli
birtokok felosztását, az új tulajdonosok részére termelési hitelek nyújtását, egységes nyugdíjrendszert és orvosi ellátást,
és még sok egyebet. Érthető
volt tehát, ha Szabó Dezsőnek
hamarosan népes rajongótábora
alakult ki, többségében fiatal
értelmiségiekből. Köztük találhatjuk például a fiatal Németh
Lászlót is.
A népi mozgalom számára az
átütő sikert a szociográfiák hozták meg. Ezek az írások hoszszas elemzéseket igényelnének,
ugyanis egyértelmûen bebizonyították, hogy a parasztság millióinak élete nem folyhat tovább
a régi mederben, radikális reformokra van szükség. Elemzések
helyett álljon itt néhány jellegzetes mû és szerző neve: Illyés
Gyula Puszták népe; Veres Péter
Az Alföld parasztsága; Szabó
Zoltán A tardi helyzet; Féja
Géza Viharsarok; Kovács Imre
Néma forradalom, vagy Erdei
Ferenc Futóhomok címû munkája. Ezek a mûvek a népről
szóltak, de nem a népnek, és
mint kiderült, nagy mértékben
befolyásolták olyan, mindaddig
eltérő pályán mozgó személyek
gondolkodásmódját, mint például Szekfû Gyula, vagy Babits

Mihály. A népi mozgalom radikális irányzatához tartozott
a népi irodalom két legfontosabb folyóirata, a Magyar Út,
valamint a Magyar Élet, és olyan
meghatározó írók, mint Féja
Géza, Kodolányi János, majd
a csakhamar vezéri szerephez
jutó Németh László.
Itt értünk a tanulmány gondolatmenetének talán legérdekesebb fejezetéhez. Ezek az okfejtések, írások, akár folyóiratokban, akár kötetben jelentek
meg, kezdték fokozatosan megfogalmazni azt az igényt, hogy a
reformok megvalósításához nélkülözhetetlen a népi tehetséggondozás megindítása. Először
dán mintára kezdett kialakulni a
népfőiskolai mozgalom, amelynek bevallott célja a parasztság
mûveltségi szintjének emelése,
a gazdasági ismeretek bővítése,
és mindezek mellett a közösségi
érzés erősítése volt. A többnyire
néhány hónapos bentlakásos iskolákat mûködtető mozgalom
iránt az 1930‑es évek második
felétől a kormányzat is érdeklődni kezdett. Teleki Pál miniszterelnök támogatásával például
létrehoztak Tatán egy népfőiskolát, ahol az ideális közigazgatást szerették volna egy mintajárás keretében megteremte-

A KALOT népfõiskolájának épülete Érden – az intézmény rangját emelte, hogy 1940-ben Teleki Pál miniszterelnök
nyitotta meg a tanévet
ni. A sárospataki népfőiskola a
leendő református lelkészeknek a paraszti társadalommal
való mélyebb összefonódását,
a falusi közösségekben végzett
szolgálat előkészítését kívánta
segíteni.
Ezután már nem volt megállás, a különféle ifjúsági szervezetek – a Katolikus Agrárifjúsági
Legényegyletek
Országos
Tanácsa (KALOT), a Keresztyén
Ifjúsági Egyesület (KIE), vagy
az ugyancsak református Soi
Deo Gloria (SDG) – is létrehoz-

ták saját népfőiskolai hálózatukat. Megalakult 1941-ben az
Országos Népfőiskolai Tanács,
amelynek egyebek mellett a
népfőiskolai törvény kidolgozása lett volna a feladata, de ez
végül nem valósult meg, még
az előkészítés fázisában megakadt.
Mindezek előtt azonban –
mondhatjuk, országos feltûnést
keltve – még 1940 őszén létrejött a KALOT első népfőiskolája,
mégpedig Érden. Teleki Pál miniszterelnök nyitotta meg.

VII.

Azt tudjuk, ha máshonnan
nem, hát feljegyzésekből, dokumentumokból, hogy 1945-től
óriási mobilitási hullám indult
meg, ami azt jelentette, hogy
paraszt- és munkáscsaládokból
származó fiatalok tömege került
be közép- és felsőfokú tanintézményekbe. Arról azonban, hogy
ez a folyamat gyakorlatilag már
az 1930-as évek végén elindult,
kevés szó esik. Sőt: 1990 előtt
még az előzmények kutatási
igényû feltárása sem volt kívánatos.
B. N.

2015. május 8. 17-19 h

Óbudai fitt családi percek
Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők!
Egészségben és mozgásban gazdag boldog napokat kívánunk!
2015 januárjától folytatódik Kozma Zsuzsanna (www.kozmazsuzsanna.hu) zenés ovi tornája az
Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. és Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat támogatásával. Havonta egyszer, a Budapest III. kerületi programban részt vevő 18 óvodában megrendezésre kerülő tornán, minden gyermek ezúttal is ingyenesen tornázhat.
Az edzőnő irányításával készülnek, és ismét együtt tornázhatnak, játszhatnak a gyerekek 75 percen keresztül a szüleikkel a VII. Óbudai Fitt Családi Perceken és a fitt felnőttek bemutatkozhatnak 3. Fitt Anya, 2. Fitt Óvó Néni, 1. Fitt Apa Versenyen 2015. május 8.
17-19 h között. Kérjük, írják be naptárukba, hogy érezzük jól magunkat gyermekeinkkel ezen
a családi rendezvényen. Helyszín: III. kerület, Kalap utca 1., a TVE műfüves pálya.
Esemény fővédnöke Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer Polgármestere, díszvendége Kristóffy
Imre 104 éves Óbuda Fitt Ükapája.
Már csak 4 hónap van a versenyig! Még lehet jelentkezni!
A Fitt Anya, a Fitt Óvó Néni és a Fitt Apa Versenyre nagy szeretettel várjuk azokat az anyukákat, óvó
néniket és apukákat, akiknek fontos az egészségtudatos életmód, mind Maguk, mind Családtagjaik
számára, az év minden napján.
Új év, új fogadalmak, csatlakozzunk minél többen a Fitt Anyukák, Fitt Óvó Nénik, Fitt Apák,
Fitt Gyerekek és a Fitt Családok táborához!
Aki változtatni szeretne életmódján, az edzőnő segít a felkészülésben az Arnold Gym Sportcentrum (Szépvölgyi út 15.) kedvezményes fitness óráin minden kedden és csütörtökön
18 h-kor. Továbbá a felnőtteket az edzők szeretettel várják a Csillagvár Bevásárló Központ
Team Fitness termében és a Fitness Worldben (1039 Bp., Hadriánus út 9.), ahol 20%-os kedvezményt is kapnak a bérlet árából. Táplálék kiegészítők 15%-os kedvezményét a Békás
Body Shop biztosítja. A kedvezmények igénybe vehetőek ezen szórólap felmutatásával!
Jelentkezni lehet és bővebb információ kérhető: Kozma Zsuzsanna Fitnessedzőnél,
a rendezvény szervezőjénél.
Facebook: Kozma Zsuzsanna fitnessedző zenés ovitorna Telefon: 06-70- 413-9680
Honlap: www.kozmazsuzsanna.hu e-mail: kozmazsuzsafitness@freemail.hu
Kozma Zsuzsanna 2012. Fitness Magyar Bajnokság Fitt Lady 40 év feletti kategória II. helyezettje és két gyermek Édesanyja
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Tavaly csaknem 52 tonna újrahasznosítható mûanyagot és papírt gyûjtött az ÉTH

Idén már házhoz jönnek a szelektív hulladékért

A szerző felvételei

A hulladékudvarok egyelõre még maradnak, de fokozatosan felszámolják
õket, miután az egész város területén bevezetik a házhoz menõ elkülönített
hulladékgyûjtést. A lakosok a sárga feliratos átlátszó zsákba a mûanyaghulladékot,
a kék feliratosba pedig a papírt gyûjthetik, és az ÉTH egy adott napon, havonta
egyszer elszállítja majd azokat az ingatlanok elõl. A házhoz menõ lomtalanítás
és a szelektív hulladékgyûjtés eddigi tapasztalatait és a szolgáltatással kapcsolatos terveket Szamek Zsolt, az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.
ügyvezetõ igazgatója ismertette.

Több száz kilós papírbálák keletkeznek a beszállított hulladékból
Mint arról már beszámoltunk
olvasóinknak, az ÉTH 2015. január 1-jétől – lépcsőzetes bevezetéssel – az egész városra
kiterjeszti a házhoz menő elkülönített hulladékgyûjtést. Ez
a szolgáltatás a parkvárosiaknak nem lesz újdonság, mert
azon a településrészen már
idén áprilistól mûködött a kísérleti jelleggel elindított szelektív hulladékgyûjtés. Az ezzel
kapcsolatos tapasztalatokról és
tudnivalókról tartott sajtóbeszélgetést Szamek Zsolt, az Érd
És Térsége Hulladékkezelési
Nonprofit Kft. igazgatója, aki
a márciustól bevezetett házhoz
menő lomtalanítás előnyeiről
is beszámolt az újságíróknak.
Utóbbiról kifejtette: a korábbi
gyakorlattal ellentétben – amikor az egész városban évente
egyetlen alkalommal szerveztek lomtalanítást – a lakosok
maguk választhatják meg azt
az időpontot, amikor egy nagytakarítást követően elszállíttatnák a lomot a házukból. Ezzel
a szolgáltatással minden érdi
háztartás évente egyszer élhet
ingyenesen. A szállítás időpontját az ÉTH ügyfélszolgálatával
kell egyeztetni, aminek egyetlen
feltétele van: az igénylőnek nem
lehet tartozása a szolgáltatónak.

(Ha mégis van díjfizetési elmaradása, a befizetés igazolását
követően már kérheti a lomtalanítást is.) Ahhoz, hogy az egyéni igényekhez igazodó szállítás gazdaságos legyen, az ÉTH
négy részre osztotta a várost, és
szombatonként a lomtalanítást
egy‑egy területen végzi el, így
– ha lehetséges – ezekhez a járatokhoz próbálják igazítani az
egyéni igényeket, de rugalmasak, mert annak sincs akadálya,
ha valaki kizárólag hétköznapra, és meghatározott dátumra
kéri a lom elszállítását. Az igazgató elárulta: az érdiek lassan,
fokozatosan szoktak hozzá az
új szolgáltatáshoz, de mára már
nagyszerûen mûködik a házhoz
menő lomtalanítás. Jól tükrözi
ezt, hogy a bevezetés első hónapjában mindössze egyetlenegy megrendelésük volt, majd
hónapról hónapra nőtt az igények száma, jelenleg 100-250
közötti kiszállásuk van egy hónapban. Ráadásul ez a rendszer sem költségesebb, mint
korábbi lomtalanítás, ám jóval
tisztább, mert megszüntette
azokat az áldatlan állapotokat,
amit a „lomizók”, a ház elé
kirakott holmiban turkáló emberek hagytak maguk után. Sőt,
észrevehetően csökkent az il-

legális szeméthegyek száma is.
Ez azzal magyarázható, hogy
azok, akik korábban elvitték a
házak elé kihelyezett háztartási
eszközöket, bútorokat, otthon
szétszedték, kivették belőlük
a hasznosítható, értékesíthető
anyagokat, majd a megmaradt
daraboktól úgy szabadultak
meg, hogy egyszerûen kidobták
valahol a város területén, amitől
újabb és újabb illegális szeméthegyek keletkeztek. Bár nem sikerült teljesen megszüntetni, de
– a házhoz menő lomtalanításnak köszönhetően – jelentősen
csökkent az illegális szemétlerakók száma – tudtuk meg a sajtóbeszélgetésen Szamek Zsolttól.
A tapasztalatok közlése után
az igazgató rátért az elkülönített hulladékgyûjtéssel kapcsolatos tudnivalók ismertetésére.
Tavaly áprilisban kísérleti jelleggel vezették be Parkvárosban
a szelektív hulladékgyûjtést,
ami mintegy 2500 háztartást
érintett. A lakosok egy szórólap
kíséretében kapnak egy kék és
egy sárga ÉTH emblémával ellátott, átlátszó mûanyagzsákot.
A sárga zsákba az élelmiszerek
és háztartási termékek mûanyag
csomagolását (üdítős, ásványvizes PET-palackok, tisztára mosott tejtermékes poharak, ugyan-

csak tisztára mosott kozmetikai,
mosószeres flakonok, tégelyek,
valamint fóliák, mûanyag bevásárló szatyrok) kell gyûjteni, a
kékbe pedig a papírhulladékot
(újság, reklámújság, irodapapír,
papírzacskó, karton, és tisztára mosott tejes, üdítős Tetrapack-dobozok) kell elhelyezni.
Fontos – húzta alá az igazgató
–, hogy az élelmiszerek, kozmetikumok és mosószerek csomagolását tisztára mosva tegyék a
gyûjtőfóliába, mert a szennyezett hulladék nem hasznosítható. Ráadásul, ha egy doboz vagy
mûanyagpohár szennyezetten
kerül be, a többit is használhatatlanná teszi a bomlásnak
induló anyag. Az ÉTH havonta
egyszer, mindig ugyanazon a
meghatározott napon szállítja
el egy‑egy városrészről az ily
módon elkülönített hulladékot.
Ha valamelyik fajtából egy adott
hónapban több keletkezik, mint
amennyit az ÉTH zsákja elbír,
bármilyen más, ám kizárólag
átlátszó mûanyag zacskóban is
kitehetik, azt is el fogják szállítani. Minden zsák hulladék után
egy‑egy „cserezsákot” hagynak a szolgáltató munkatársai.
A szelektív hulladékgyûjtéshez
Érden 15 pluszjáratot, Diósdon
pedig hárommal többet indítanak idén – mondta Szamek
Zsolt, majd arról is beszélt, hogy
a szolgáltató telephelyén már
felkészülten várják a beérkező, az eddigieknél tetemesebb
mennyiségû újrahasznosítható
hulladékot. A tisztára válogatott anyagot egy bérelt bálázó
géppel hatalmas „kockákba” tömörítik, és így kerülnek majd
a legjobb árat fizető felvásárlóknál értékesítésre. Tavaly
már több mint 22 ezer kilónyi
papírt és mintegy 30 ezer kiló mûanyagot adtak el, tehát
ennek köszönhetően csaknem
52 tonna hulladékkal kevesebb
került a szemétlerakóba, gyakorlatilag ennyivel kevesebbel
szennyeztük a környezetünket.
Ez a mennyiség pedig jócskán
megtöbbszöröződik, ha idén az
egész városban bevezetik a szelektív hulladékgyûjtést. Miután
egész Érden háztól szállítják el
a mûanyag- és a papírhulladékot
is, a városvezetésnek az a terve,
hogy fokozatosan felszámolják
a hulladékudvarokat, annál is
inkább, mert a legtöbbjükkel
több volt a gond, mint amennyi
hasznot jelentettek: rengeteg
oda nem való szemetet is odahordtak az emberek. Abban bíznak, hogy ezáltal tisztább lesz a
város, mert a felelőtlen lakosoknak le kell szokniuk arról, hogy
a szelektív gyûjtőedények mellé
hordják a lomot és a háztartási
hulladékot is. Ezzel együtt azon-

Szamek Zsolt igazgató nemcsak az eddigi tapasztalatokról, hanem a hulladékszállítással kapcsolatos tervekrõl is beszámolt

A mûanyaghegyekbõl a vágatást követõen hatalmas kockabálákat présel
a bálázógép
ban még egy fontos feladatuk
lesz: megoldást kell találni az
üveghulladék gyûjtésére – tette
hozzá az ÉTH igazgatója. Végül
hangsúlyozta: az elkülönített,
zsákos gyûjtés senkinek sem
kerül külön pénzébe, hiszen
emiatt nem emelkedik a hulladékszállítás díja. Az viszont
igaz, hogy a háztartásban keletkezett hulladék szétválasztása
egy kicsivel több odafigyelést
és némi pluszmunkát igényel
(a mûanyagok tisztára mosása,
tömörítése), de mindannyiunk
közös érdeke, hogy megóvjuk
a környezetünket. Elsősorban

szemléletváltásra van szükség,
mert noha a köztudatban szemétnek nevezünk mindent, ami
a számunkra már hasznavehetetlen, azaz kidobni való, de
ideje végre különbséget tenni a
tényleges „szemét”, és a nyersanyagként újra felhasználható
„hulladék” között. Annál is inkább, mert napjainkban a hulladékgazdálkodás egy igen fontos
iparág, amely túl azon, hogy
profitot termel – a Földünket is
megóvja a (túl)szennyezéstől.
Ez utóbbiért pedig mindannyian felelősek vagyunk.

Bálint Edit

Tájékoztató
a házhoz menõ lomtalanításról
Ismételten tájékoztatjuk Érd Megyei Jogú Város minden lakosát, hogy
városunk területén ez évtől bevezettük a házhoz menő lomtalanítást.
Az ÉTH új szolgáltatására – az év folyamán bármikor – évente egy
alkalommal, díjmentesen minden olyan érdi lakos jogosult, aki Érden
bármilyen lakóingatlannal rendelkezik és bejelentkezett nyilvántartási
rendszerünkbe.
A házhoz menő lomtalanítás rendje a következő:
1. A szolgáltatás jelenleg szombatra igényelhető. Cégünk célja, hogy
a szolgáltatást bővítve más napokon is biztosítani tudjuk. Igény
esetén hétköznapra már most is tudunk vállalni házhoz menő lomtalanítást, de egyelőre még korlátozott számban.
2. Kérjük, ha Ön is igénybe szeretné venni ezt a szolgáltatásunkat,
előzetesen vegye fel a kapcsolatot az ÉTH ügyfélszolgálatával:
– telefon: 06/23-522-600
mobil: 06/70-466-6060 (Tesco: 06/23-522-607)
– e-mail: ugyfelszolgalat@eth‑erd.hu
honlap: www.eth‑erd.hu
– levélcím: 2030 Érd Sas utca 2.
3. Munkatársunkkal megbeszélheti:
– milyen jellegû lomhulladékot szeretne elszállíttatni
– milyen mennyiségről van szó
– egyeztetik, mely dátumra szeretné igényelni a szállítást
– rögzítik az ön elérhetőségeit
4. A szállítás napján az ön címére induló kollégánk felveszi önnel a
kapcsolatot az előző címről való induláskor.
A megbeszélt időpontban az ingatlan tulajdonosa berakodhatja a
megbeszélt mennyiségû lomot a gyûjtő jármûbe.
Fontos: A lomhulladékot csak ingatlanon belül lehet összegyûjteni,
amíg a szállító autónk megérkezik.
Közterületre, utcára, szelektív hulladékszigetekhez bármilyen lomot kirakni szigorúan tilos és pénzbírsággal büntethető!
Reméljük, új szolgáltatásunk önnek is elnyeri a tetszését és közösen
sikerül szebbé, tisztábbá tenni városunkat és természeti környezetünket.
Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. sajtószolgálata
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Gundel Takács Gábor vendégségben a Kõrösi iskolában

A szerző felvételei

A Körösi Csoma Sándor Általános Iskola növendékei a
napokban Gundel Takács Gábor újságíró, mûsorvezetõ,
sportriporter, kommentátort látták vendégül. Az ismert
mûsorvezetõ nem okozott csalódást: közvetlen volt,
beszédes és vidám. Beszélt családról, karrierrõl, soksok televíziós élményt osztott meg a közönséggel, és
bölcs útravalókból sem volt hiány. Egy kérdésre azonban a gyermekek nem kaptak választ.

A hallgatóság zsúfolásig megtöltötte a termet
Gundel Takács Gábor az országban mindenki számára ismert
televíziós személyiség, ám sokan
nem tudják, hogy a mûsorvezető
valójában nem is erre a pályára
készült. Négyszer jelentkezett
a Színház- és Filmmûvészeti
Egyetemre, majd a negyedik próbálkozás után úgy döntött, hogy
szomorúan ugyan, de lemond a
színészi pályáról, és ekkor az élet
felkínált neki egy televíziós lehetőséget. Mint mondta: nem bánta
meg, hiszen mostanra kiderült,
hogy a televíziózás az, ami az ő
világa, ahol jól érzi magát.
A színészeten kívül a családi múlthoz szorosan kapcsolódó vendéglátást is kipróbálta.

A mûsorvezető dédapja Gundel
Károly volt, annak a Gundel
Étteremnek az alapítója és névadója, amelyet ma Budapest legnagyobb presztízsû éttermeként
tartanak számon. A vendéglátás
azonban egyáltalán nem állt hozzá közel. Egy percig sem bánta
meg, hogy kipróbálta, hiszen,
ahogy mondta, így később nem
fogja azon rágni magát, hogy a
vendéglátás miért maradt ki az
életéből. A sportriporter mosolyogva hozzátette, hogy hazudna,
ha azt mondaná, hogy nincs helye ezen a területen, ő tökéletesen
tudja, hogy hol helyezkedik el a
vendéglátásban – vendég szeret
lenni.

Megtudhattuk: annak ellenére,
hogy a magyar és a történelem
voltak a kedvenc tantárgyai, a
legtöbbet mégis a matematikatanárától tanulta:
– A matematikatanárom nem
csak számolni tanított meg, hanem megtanított gondolkodni is.
Csak hogy egy példával éljek; ő
tanította meg, hogy a problémák
megoldása azzal kezdődik, hogy
fel tudunk‑e tenni egy jó kérdést.
És milyen érdekes, hogy ez igaz
az élet bármely területére, hiszen
ha tudok egy jó kérdést, arra egy
jó választ kapok, és ez elvezethet
az életben megjelenő problémák
megoldásához.
Gundel Takács Gábor magát
ábrándozó, filozofikus természetnek tartja, ám ami épp ennyire jellemzi őt, az a humorérzéke.
Elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja a humort a televíziózásban, pont annyira fontosnak,
mint az életben, de nem szabad
erőltetni, és készülni rá, sőt, sokszor nem is lehet.
– Az adások során olyan váratlan helyzetek jönnek, amire az
embernek vagy eszébe jut valami,
vagy nem. Nem lehet felkészülni
olyan váratlan helyzetekre, mint
amikor a játékos annyira izgul,
hogy még egy triviális kérdésre
sem tudja a választ. Például az
egyik adásban meg volt adva egy
négy betûs szóból a két utolsó
betû: L és A. Az állítás pedig úgy
szólt, hogy „négy ilyen nevû királyunk is volt”. Erre azt mondja
a játékos: „LALA”… Vagy: Ady
Endre nevét kellett kitalálni, megvolt az „y”. Azt a választ kaptam,
hogy Úgy Endre. Mondtam: ez
nem helyes, mire jött a javítás:
Így Endre… Vannak olyan kommentátorok, akik feladatuknak
érzik, hogy mindenképpen poénkodjanak. Szerintem nem kell
erőltetni, lehet jó egy meccs, vagy

egy közvetítés poénok nélkül is.
Nálam minden spontán történik.
A „Maradj talpon” mûsorve
zetője számára a legemlékezetesebb játékos egy altatóorvos
volt. Az orvos rendkívül nagy
tudásúnak bizonyul, tíz párbajból kilencet megnyert, de már
nem volt több passzlehetősége.
Dönthetett, hogy megtartja az
eddig összegyûjtött pénznyereményt, azaz 3 millió forintot,
vagy tovább játszik immáron
passzlehetőség nélkül a 25 millió
forintért. Az aneszteziológus végül úgy döntött, hogy kockáztat
és tovább játszik.
– Akkor megkérdeztem, hogy
miért folytatja, és azt a választ
kaptam, hogy ő 25 éve altatóorvos, és 25 éve a munkájában nem
kockáztathat, hiszen ott emberéletekről van szó, pontosnak kell
lennie. Itt a játékban azonban
most kipróbálhatja, hogy milyen
kockáztatni. Gondoljunk bele,
milyen érdekes, hogy valakinél
ez szempont, hogy kockáztathat
egy komoly tétet, majd másnap
bement a kórházba, és nem kockáztatott. Persze elmondható,
hogy anyagilag nem volt szorult
helyzetben az orvos. Inkább

A rendezvény végén „Gundi” alig gyõzte az autogramokat adni
azonban az a jellemző, hogy
megállnak a játékosok, és nem
kockáztatnak, mert 3 millió forint
Magyarországon sajnos nagyon
sok pénz, ekkora összeg megoldja a játékosok jelenlegi életét,
ez lehet a többhavi fizetésük, a
hitelük, az autójuk.
A mûsorvezető három gyermek boldog édesapja. Legidősebb
fia 21 éves, és harmadéves hallgató jogi karon, lánya 19 éves, és
most kezdte el az ELTE szabad

A mûsorvezetõ nemcsak a képernyõn, azon kívül is jó elõadónak bizonyult

bölcsész szakát, legkisebb fia 16
éves, ő pedig a sportvénát viszi
tovább, nagyon ügyesen rúgja a
bőrt, futball akadémiára is jár.
Ahogy mondta: a három gyermeke három különböző világ,
ami egyaránt betudható az ő
ábrándozó természetének és felesége racionális látásmódjának,
így többféle impulzus éri őket.
Gundel Takács Gábor sport iránti szeretete korán megmutatkozott, a sportriporter kezdetben
teniszezett, szívesen focizott és
kézilabdázott. Kedvenc sportolót
azonban nem tudott mondani,
hiszen „annyi embert lehet szeretni annyi mindenért”, hogy
nem tud egyet kiemelni.
A tanulók az előadás alatt és
után is rengeteg kérdést tettek
fel, majd aláírásért álltak sorba.
Gundel Takács Gábor örömmel
állta a sarat, viszont a közönség
nagy bánatára azt nem árulta el,
hogy az általa vezetett vetélkedőben hova esnek le a kiesett
játékosok. Mint mondta: ez olyan
lenne, mint mikor a bûvész felfedi a trükk mibenlétét, és lerombolja az illúziót. Gájász Enikő
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információk

Kék hírek

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tehetséggondozó Ösztöndíjban és az
Esélyteremtõ Ösztöndíjban részesülõ tanulókat, hogy az Érd
Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi
ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 11.§ és 22.§ alapján
„(1) A félévi bizonyítvány kézhezvételét követõen az ösztöndíj továbbfolyósításához a tanulói jogviszonyt február 28-ig
igazolni kell.”
(2) A benyújtási határnapot követõen beérkezett vagy postára adott igazolásokat érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos
hiánypótlásra nincs lehetõség.
(3) A tanulói jogviszony igazolás hiánya esetén a második
félévi ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni.”
Az igazolásokat (iskolalátogatási igazolás) a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani (Érd, Alsó
u. 3., Polgárok Háza fsz.) személyesen, vagy postai úton a
Polgármesteri Hivatal Humán Iroda címére (2030 Érd, Alsó u.
1.) küldeni.


Köznevelési és Mûvelõdési Bizottság

Adózási információk
Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a jövedéki adóról és a
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása nyomán 2015. január 1jétől kezdődően bevezetésre kerül a „helyi jövedéki adó”.
Azon személyeknek, akik pálinkafőzésre alkalmas berendezéssel rendelkeznek, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést követő 15 napon belül kell bejelentést tenni a lakóhelyük szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a magánfőző nevét, személyi adatait, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés
ûrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a
magánfőző lakcímétől. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány
letölthető a www.erd.hu/E-Ügyintézés/Adózással kapcsolatos
ügyek/2015-ös adóév webhelyről.
A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január
15-ig (első bevallás 2016. 01. 15.) együtt teljesíti a lakóhelye
szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik
tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.
Az előállított magánfőzött párlat átalányadója évi 1000 forint,
amelyet a magánfőzőnek kell megfizetni az önkormányzat által
vezetett jövedéki számlaszámra.


Érd Megyei Jogú Város Adócsoportja

XXV. évfolyam, 2015. február 12.

Több száz millió forint kárt okozott
Az Érdi Rendőrkapitányság
Vizsgálati Osztálya eljárást folytatott csalás bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
M. András 43 éves tárnoki lakos
ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2007. márciusát megelőző
időszakban sikeres üzletembernek adta ki magát és a
tévedésbe ejtett sértettől 30
millió forint készpénzt kért
azzal az indokkal, hogy a kölcsön kapott összeget „megforgatja” és a pénzből közösen
egy benzinkutat építenek. M.
András a szerződésben meghatározott időpontig azonban
nem fizette vissza a kölcsönt.
A férfi többszöri felszólítás
után 10 millió forintot átadott

a sértettnek, azonban a fennmaradó összeget a mai napig
nem fizette ki.
Ezt követően – 2007. március
7-én – M. András és a sértett
közösen vásároltak Tatabányán
egy stéget. A vételár felét a sértett kifizette. A vásárlásról készült megállapodásban a gyanúsított elismerte, hogy a stégnek
1/2 tulajdoni hányadban az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosa a sértett. Ennek ellenére a 43 éves férfi az ő tudta és
beleegyezése nélkül 2011-ben
eladta a stéget.
A tárnoki férfi 2009-ben további három sértettet ejtett tévedésbe és tőlük vadászházak,
valamint lovarda építésére több
mint 50 millió forintot kért kölcsön. A kapott összegeket azon-

ban egyik fél részére sem fizette
vissza a megadott határidőig.
M. András megalapozottan
gyanúsítható továbbá azzal,
hogy gazdag építési vállalkozónak adva ki magát rávette
a sértettet arra, hogy vásárolja meg egy vállalkozás 50%-os
üzletrészét, majd később egy
másik kft. részére nyújtson közel 25 millió forintos tagi kölcsönt. A gyanúsított a befizetett
összeget a sértett tudta és beleegyezése nélkül felvette a cég
számlájáról és azt a megállapodásuktól eltérő célra használta
fel. Ezt követően a tárnoki férfi
egy beruházás megvalósításához további készpénzt kért a
sértettől, aki közölte a 43 éves
férfival, hogy ekkora összeggel
nem rendelkezik ugyan, de haj-

landó fedezetként felajánlani a
diósjenői ingatlanját. Ez alapján a gyanúsított egy fővárosi
hitelintézettől kölcsönt vett fel,
melynek fedezetéül az ingatlan
szolgált. M. András a törlesztő
részlet fizetésével egy idő után
felhagyott, illetve kísérletet sem
tett arra, hogy a felvett összegekkel a sértett irányába elszámoljon és a hivatkozott beruházásra sem került sor soha.
A tárnoki férfit az érdi
rendőrök
valamennyi
bûncselekmény vonatkozásában gyanúsítottként hallgatták
ki. Az ellene folytatott eljárást
a nyomozóhatóság a napokban
befejezte és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldte az illetékes ügyészség
részére.

Az érdi férfi több személyt csapott be – játékpénzzel
Csalás bûntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt
folytat eljárást az Érdi Rendőr
kapitányság Bûnügyi Osztálya
B. Sándor 45 éves érdi lakos
ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított
2015. január 26-án ajánlotta fel
egy kerepesi férfinak, hogy több
tízezer eurot tud váltani jutányos áron. B. Sándor tudatában
volt annak, hogy az ajánlata
valótlan.
Néhány nap elteltével a gya-

Folyamatosan
postázzák
a kukamatricákat
Tájékoztatjuk kedves érdi ügyfeleinket, hogy a 2015. évre szóló,
igazoló matricák (közismert
nevén a kukamatricák) postázását hamarosan elkezdjük.
Minden olyan érdi ingatlantulajdonos, aki naprakész a hulladékszállítási közüzemi számlák
befizetéseivel, az elkövetkező
hetekben az esedékes számláját
tartalmazó levélben megkapja
a 2015. évre szóló kuka- matricáját.
A postázás az eddigi, megszokott számlázási rendnek megfelelően, a város három számlázási
területén, az alábbi 3 ütemben
történt, illetve történik:
• első ütemben a 2014. 12. 31-i
számla borítékjában található
a matrica
• második ütemben a 2015.
01. 31-i számla borítékjában
található a matrica
• harmadik ütemben a 2015.
02. 28-i számla borítékjában
található a matrica
Kérjük Önt, ha bármely oknál
fogva nem kapta, nem kapja
meg az esedékes számláját,
vagy abban nem találja meg a
matricát, jelezze azt az ÉTH ügyfélszolgálatán, akár személyesen
(Érd Sas utca 2.), vagy a 0623-522-600, 06-70-466-6060
telefonszámokon, vagy a ugyfelszolgalat@eth-erd.hu e-mail
címen.
Kérjük, folyamatosan figyelje a
helyi sajtóban tájékoztató közleményeinket, hogy minél zökkenőmentesebben tudjuk szolgáltatásainkat az Ön számára is
biztosítani.
 
Az ÉTH sajtószolgálata

núsított felhívta a sértettet azzal, hogy 30 ezer euro váltására
lenne lehetőség, majd megjelölte a pénz átadásának helyét és
időpontját is.
A sértett 2015. február 2-án
Ausztriában találkozott egy – B.
Sándor által megbízott – ez idáig ismeretlen személlyel, aki átadta a 30 ezer eurot és átvette
az ennek megfelelő összeget,
forintban. Ezt követően az ismeretlen tettes elterelte a sértett
figyelmét és az euroköteget játékpénzre cserélte ki.

Hasonlóan okoztak kárt egy
kartali férfinak is, aki 2014. decemberében egy Szlovákiában
megjelölt helyszínen találkozott
B. Sándor megbízottjával, akinek 40 ezer eurot adott át. Az
ismeretlen férfi ebben az esetben is kijátszotta a sértettet és
játékpénzt adott át neki.
Az ügyben indított eljárás során az érdi nyomozók adatokat
gyûjtöttek és tanúként hallgatták ki azokat a személyeket,
akik a sértettek és a gyanúsított
között a kapcsolatot tartották.

Ennek eredményeként azonosították, majd 2015. február 3án elfogták a bûncselekmény
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 45 éves B.
Sándort.
A férfit – előállítását követően
– gyanúsítottként hallgatták ki,
majd bûnügyi őrizetbe vették.
A Budaörsi Járásbíróság 2015.
február 5-én elrendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását.
Ellene a további eljárást
az Érdi Rendőrkapitányság
Vizsgálati Osztálya folytatja le.
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Farsangi futás egy kisfiú gyógyulásáért

Háromszázan Árminért

Fotó: Dudás Zoltán

Az ötéves Ármin gyógyulásáért február 7-én háromszázan futottak Érden. Az Ármin
név latin eredetû, jelentése: hadi férfi. Zsenge kora ellenére a leukémiás kisfiú
már a második kemoterápiát kapja, így a nevéhez hûen elmondható, hogy igazi kis
harcosról van szó. Az esemény jó hangulatban telt, a farsangi futásra sokan jelmezt
is öltöttek. Tonté László kétszáz darab lángost sütött a résztvevõknek, akik pedig
csaknem 370 ezer forinttal támogatták Ármint.

Ármint édesanyja biztatja, mellettük Temesi Panni, a verseny szervezõje
A futóversenyt Temesi Panni
szervezte, aki véletlenül talált
rá Árminra a „Gyógyulj meg,
Ármin”
Facebook-oldalon.
A fiatal nőre nagy hatással
volt, ahogy a kisfiú édesanyja
mindennap „kiírja magából” a
betegség okozta feszültséget.
A Budapest Sportiroda érdi futónagyköveteként rögtön arra

gondolt, hogy ha módjában áll,
miért ne segítsen Árminnak, és
ebbe miért ne vonhatná be a futókat? Így született az ötlet, hogy
egy jótékonysági sporteseményt
hozzon létre. A lényeg a jelenlét
és a felajánlás volt. A táv a nem
futóknak jelképes egy kilométer
volt, míg a rendszeres futók,
és akiknek volt kedvük, részt

vehettek egy komolyabb táv lefutásában is. A futónagykövet
először szervezett ilyen jellegû
eseményt, és ahogy mondta, a
megjelentek száma felülmúlta
minden várakozását.
Az anyagi támogatáson túl
Árminnak irányított véradással is lehet segíteni, amelyhez minden szükséges információ megtalálható hivatalos
Facebook-oldalán. Aki ott volt
szombaton, láthatta, hogy a
kisfiú és családja teljes erejével küzd a betegség ellen.
Sokakra gyakorolt erős hatást
a kisfiú betegsége, például az
érdi Fuchs családra. A család
legkisebb tagjának, a négyéves
Gábornak agydaganata volt, és
mint édesanyja elmondta, annak ellenére, hogy náluk nem
volt ennyire súlyos a helyzet,
pontosan tudja, hogy min mehet keresztül Ármin édesanyja, így nem volt kérdés, hogy
elmenjenek‑e a jótékony célú
futásra. Gábornak jóindulatú
agydaganata volt, és ahogy ki-

A szerző felvétele

Fotó: Dudás Zoltán

Hajrá, Ármin!

derült, miért fáj a kisfiú feje,
már másnap mûteni kellett.
Ármin harca Tonté Lászlót is
megérintette, aki az Érd központjában található Lángoskuckó tulajdonosa:
– Tavaly kaptam először felkérést, akkor szintén farsangi
futás volt, fánkot készítettünk.
Nagyon sokan voltak az első alkalommal is, és jó érzés
volt a sok ember látványa a
Lángoskuckó körül. Idén szintén megkerestek, de ez már egy
komolyabb megkeresés volt,
mivel most egy beteg kisgyermek, Árminka megsegítésére
jött létre ez a farsangi futás.
Az ötletet nagyon meghatónak
találtam és ismét örömmel segítettem. Számomra nagyon fontosak ezek a kezdeményezések,
főleg ha gyermekekkel kapcsolatos ügyeket szolgálhatok a támogatásommal.
Az idei farsangi futás szervezőjét, Temesi Pannit a jövőbeli
tervekkel kapcsolatban kérdeztük. Elmondta lapunknak, hogy
az adás öröme további hasonló
esemény létrehozására sarkallja,
vagyis nincs megállás:
– Adni és örömet szerezni
hatalmas érzés! Ezért már érdemes futónagykövetnek lenni.
Szívből kívánom Árminnak a
magam, és az érdi futók nevében, hogy mielőbb gyógyuljon
meg, hisz az „Érdi futó vagyok”
pólót viselnie kell…Futunk
együtt még vele! Hajrá, Ármin!

Gájász Enikő

Fuchs Gabi, aki már megküzdött a
betegséggel, és testvére, Bence
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Felkészülési mérkõzések
A szerző felvétele
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Bár a pályát még hónyomok tarkítják, már a labdáé a fõszerep
A téli időjárás kegyeibe fogadta
a tavaszi bajnoki fordulókra készülő csapatokat. Ez ideig sem a
hó, sem a nagy hideg nem zavarta a téli alapozási és a felkészülési mérkőzések menetrendjét.
Ez alól az Érdi VSE labdarúgói
sem kivételek, akik néhány heti hazai felkészülés után egy
hétvégét Orosházán töltöttek,
és igyekeztek ezeket a napokat
hasznosítani. Limperger Zsolt
vezetőedző 18 játékossal vett
részt a néhány napos „táborozáson”, amelyen egyrészt a
csapategység további erősítésén, másrészt a tavaszi mérkőzésekre való felkészülésen volt
a hangsúly. Két nap alatt erős
ellenfelek ellen három mérkőzést játszott az érdi csapat, nem
is eredménytelenül.
Az első mérkőzésen az Oros
háza FC NB III-as csapata volt
az ellenfél (Közép csoport 14.
helyezett), amelyet 3-2 arányban győztek le az érdiek, majd
ugyanaznap délután az OH.
Rákóczi Vasas SE ellen (megyei I. oszt. 2. helyezett) 4-4‑es
döntetlent értek el. Vasárnap a
Szarvas csapata (megyei I. oszt.
3. helyezett) ellen diadalmaskodott 2-1-re arányban az érdi

csapat. A rövid kiruccanás után
itthon folytatódik a felkészülés,
a kisméretû mûfüves pályán,
így nagy szükség van a hétvégi mérkőzésekre (Velence–Érd
3-3), amelyeken már valóban
futballpályán tudnak gyakorolni a bajnoki rajtra. A kerethez
több érdi fiatal is csatlakozott
és együtt készül az ősszel sikeresen szereplő csapattal.
A végleges keret még kialakulóban van, de mint az várható
minden átigazolási időszakban,
lesznek távozók és érkezők is.
A téli átigazolási időszak február 23-ával zárul, addig még
egy támadóval szeretné megerősíteni keretét a vezetőedző.
Helyzetét nehezíti, hogy csatárposzton mindenütt hiány van,
így nehéz szabadon igazolható
és az elvárt szintet megütő játékost találni.
A versenykiírás szerint a
bajnokság február 28-án folytatódik. Az első ellenfél idegenben Törökbálint csapata lesz.
A találkozó helyszíne nagymértékben függ az időjárástól.
Kedvezőtlen feltételek mellett
nem zárható ki, hogy a találkozót mûfüvön tartják.
 H. J.

Sportiskolai farsang a Batthyányban

Mosógép és medúza

Bár hagyományosan a farsangi
időszakot lezáró utolsó három
nap a télbúcsúztatás ideje, ezt
a rendezvényt pedig jó egy héttel korábban tartották, a gyerekek már most temették a telet:
volt, aki tavasztündérnek, volt,
aki kéményen fészkelő gólyának öltözött, az egyik harmadikos osztály pedig csodálatos
tûztáncot adott elő. Nemcsak
az ő produkciójuknak, hanem a
Masters SE bemutatójának és a

tanárok táncának is nagy sikere
volt, ahogy a „szerelemvonatnak” is – az egész alsó tagozat
együtt zakatolt Demjén Ferenc
örökzöldjére.
Nemcsak a tánc, hanem a jelmezverseny is elmaradhatatlan
része az iskolai farsangoknak:
itt is összeült a zsûri, hogy díjazza a legötletesebb öltözeteket.
Mivel az összes diák részt vett
a mulatságban, és nagyon sok
volt a házilag készített, jópofa

A szerző felvételei

Különleges találkozásoknak lehetett tanúja február
elsõ péntekén a Batthyány Tornacsarnok: együtt vonult a mosógép és a medúza, az oroszlánszelídítõ és
a kandalló. Két lábon hullámzott a tenger, seprûnyélen
nyargaltak a boszorkányok, szép számmal jelentek
meg hercegnõk és vámpírok, és besétált két hatalmas Rubik-kocka is (az egyik kirakott, a másik öszszekevert változatban). És ez csupán pár kiragadott
példa a diákok fantáziadús jelmezei közül – mert azt
talán mondanunk sem kell, hogy ez alkalommal nem
sportmérkõzést, hanem farsangi felvonulást rendeztek
a tornacsarnok falai között.

Egy bioenergiával mûködõ, önjáró
kandalló is bemutatkozott
jelmez, minden osztályból nyert
valaki egy‑egy hatalmas tortát.
Aki más meglepetésre is vágyott,
vehetett zsákbamacskát vagy
tombolajegyet: játékokat, rajzeszközöket, labdát nyerhettek a
gyerekek.

Mint Jeszenszkyné Szijj Edit
től, a farsang egyik szervezőjétől megtudtuk, a tombolatárgyakat részben a szülők, illetve
a gyerekek ajánlották fel, részben pedig a diákönkormányzat
vásárolta; a farsangot (ahogy
a gyereknapot is) a papír- és
PET-palackgyûjtésből származó
pénzből finanszírozzák.
– Az alsósok és a felsősök külön farsangolnak; a kicsik jelmezes felvonulása korábban kezdődik és végződik, a nagyok pedig
később kezdenek és tovább maradnak, de úgy intézzük, hogy
közösen is tudjanak egy kicsit
táncolni, mulatni – tette hozzá a
pedagógus.
Míg a farsangi mulatságon ötletes jelmezeikkel mutatkoztak
be a gyerekek, márciusban, a
Batthyány napokon sport-, nyelvi, versmondó és komplex versenyeken, áprilisban pedig a Mi
is tudunk rendezvényen mutathatják meg tudásukat, ügyességüket és kreativitásukat a sportiskola diákjai.

Ádám Katalin

Egy gólya már megérkezett Érdre…

A legnépszerûbb jelmez idén is a hercegnõs-tündéres-sellõs volt a kislányok körében
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hirdetés

Kedves Olvasóink! A webshopban kínált kedvezményes árú termékeket, kizárólag
kiadónkon keresztül vásárolhatja meg. Keresse webshopunkat a tema.hu
oldalon, vagy munkaidőben hívja a 06 20 319-9022 telefonszámot!
124

HŰVÖS FELTÖLTŐDÉS HÉTKÖZNAP 3 NAP/ 2 ÉJ

Hűvös napokon kényeztesse magát nálunk
melengető árakon.

033

Listaár:
17.900 Ft

Akciós ár:

8.950 Ft

COUNTRY ÜDÜLÉS SZILVÁSVÁRADON

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

Listaár:
49.900 Ft

Akciós ár:

24.950 Ft

CERAGEM V3 GERINCTERÁPIA

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

Listaár:
95.900 Ft

078

Akciós ár:

47.950 Ft
ÜVEGASZTAL

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

118

Listaár:
48.000 Ft

Akciós ár:

24.000 Ft

ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS/FOGYASZTÁS

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

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

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

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

Élvezze a vidéki
hangulatot, Country
Apartmanban, wellness használattal
Szilvásváradon!
2 fő/3 éj/4 nap
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MESÉS SZILVÁSVÁRADI LUXUS ÜDÜLÉS

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

Érvényes: 2014.11.01 és
2014.12.20 között, kivétel
péntek és szombat éjszaka.
Hajnal Hotel
3400 Mezőkövesd,
Hajnal utca 2.
06-49-505-190

032

Részletekért érdeklődjön
a tema.hu/webshop oldalon

Listaár:
6.000 Ft

Akciós ár:

3.000 Ft

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

Listaár:
25.000 Ft

Akciós ár:

12.500 Ft
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ABLAK-AJTÓ

ÁCSMUNKA

AD

ÁLLÁS

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

FODRÁSZ

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

KIADÓ
 Érden kiadó teljesen berendezett 1 szoba
összkomfortos lakás, külön mérõórákkal,
gépkocsibeállóval, hosszú távra. T:06 20
920 4261

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

 Érdi családhoz modern konyha technológiában jártas, fõzni kifejezetten szeretõ
hölgyet keresek segítõnek. Fõzés mellett
két hetente takarítás is szükséges. Telefon
munkanapokon 9-16 óra között. T: 06 30
904 8872
 Érdi élelmiszerboltba gyakorlattal rendelkezõ
eladót keresünk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a boltiallas01@gmail.com-ra

TÛZIFA

 Német, angol oktatást vállalok kezdõtõl
- középfokú nyelvvizsgáig, az Ön otthonában
is. T:06 30 592 9164
 Végzõs, középiskolás fiam mellé gazdasági matematika tanárt keresek. T:06 30
491 7863

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

 Angol, francia érettségire, nyelvvizsgára
felkészítést vállalok. T:06 30 963 1634

PARKETTÁZÁS

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

 Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

SZOLGÁLTATÁS

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

TÁRSKERESÕ

GUMISZERVIZ

 100/178/72 éves özvegyember, hozzá
hasonló hölgyet keres. T:06 30 369 7255

TELEVÍZIÓ-JAVÍTÁS
 Érdi lakótelepen - Edit utcában kiadó
üzlethelyiség 18 és 21 m²-es együtt és külön!
T:06-30-232-8063

GYÜMÖLCSLÉ

KONTÉNER

 Személy- és vagyonõr tanfolyam indul
Érden Február 14-én. www.vokk.hu 0630/9482646 NMH: E-000160/2014/A001

ÁLLATORVOS

AKCIÓS
OLTÁSOK

KÖLTÖZTETÉS

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,
kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!
T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc
ANTIK-RÉGISÉG

AUTÓ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS
MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN
 Eladó Érd központban csendes aszfaltos utcában 2200 m² telek 600 m²
beépíthetõséggel. Iskola, óvoda, pékség
közel. 80 m²-es részben felújított házzal.
Iár:21,9 M Ft. T:06 20 528 7147

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

 Érdligeten csendes utcában, jó közlekedés lehetõséggel 230 N-öles összközmûves
telken 56 m² családi ház eladó. Iár:16,8 M Ft.
T:06-31-332-3647
 Érd, Intézõ utcában 40 m²-es másfél
szobás társasházi lakás eladó. Irányár: 11,9
M Ft. T:06 30 399 6152

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

Kinyitjuk a Kredenc ajtaját!

KERT

Ételallergia, diéta és paleo szaküzlet

MÛHELY-KIADÓ
 Érden kiadó 50 és 100 m²-es helyiségek!
Aszfaltos út, ipari áram van. T:06 20 264
7849

OKTATÁS
 Angol magánórák gyakorlott tanártól, sok
beszéddel és nyelvtannal, bármely napszakban, otthonában is! Állásinterjúra, prezentációra, vizsgára felkészítés akár egyszeri
alakalommal.T:06-20-9255-288
 Földrajzból érettségire (emelt szintre is)
felkészítek, orosz nyelvbõl tanítást vállalok.
T:06-30755-3520

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

Cím: 2030 Érd, Budai út 22. (Rotunda Üzletház lakótelep felőli oldal)
Telefonszám: +36-30/498-4528 Weboldal: www.akredenc.hu
Facebook: www.facebook.com/akredenc
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Dunaújváros Kohász KA – ÉRD 23-22 (10-15)

Bravúrpontokra lesz szükség

Janurik Kinga a képen nehezen észrevehetõ, ám a mérkõzés egyik legjobb
teljesítménye fûzõdik a nevéhez
Hét győztes meccs zsinórban,
karnyújtásnyira a felsőház,
sorozatban negyedszer, ám a
kapun Dunaújvárosban, a legnagyobb rivális otthonában lehetett belépni. Az ÉRD az őszi
szezonban vereséget szenvedett
hazai pályán a Kohásztól, amely
azonban az utóbbi fordulókban
kezdett el bukdácsolni. Vácon
egy, Békéscsabán két pontot hagyott a Dunaújváros, így a felsőházi rájátszásért folyó rangadót már az érdiek kezdték jobb
pozícióból. Az előző évadban
felejthetetlen összecsapásokon,
az idegek harcában, a bronzpárbaj mindkét felvonásán az
érdiek nyertek büntetőkkel, az
utóbbi években valódi presztízsharc lett a két együttes minden egyes találkozása.
Nyitott védekezés és Janurik
Kinga védései – ez volt az első
percek érdi receptje a hazaiak
ellen. Katarina Krpezs ugyanak-

kor kétszer is betalált az újvárosi kapuba, míg a Kohász csak a
szezon közben éppen Érdről a
Fejér megyébe igazoló Triscsuk
Krisztina jóvoltából volt először
eredményes. Egy másik, korábban Érden is szereplő játékos,
Vincze Melinda volt a hazaiak második gólszerzője, ám
közben Klivinyi Kinga bombája segítette az vendégeket. Az
ÉRD rendkívül összeszedetten
védekezett, támadásait pedig
magasabb hatásfokkal fejezte
be góllal, így a félidő derekán
egy 4-0-s rohammal ellépett.
Katarina Krpezs továbbra is igazán elemében volt, míg a hazai
oldal kulcsembere, Bulath Anita
a 14. percig csak büntetőből
volt eredményes. Az ÉRD emberhátrányban is kétszer talált
be, így Katarina Krpezs kétperces kiállítását is döntetlenre
mentette. A vendégek jobbszélsői képtelenek voltak hibázni,

Jekatyerina Kosztjukova góljára
már kapuscserével felelt Mátéfi
Eszter. Víg Vivien pedig megtette, amiért behozták, stabilitást adott és a Dunaújváros az
ötgólos különbségből hármat
ledolgozott. Kellettek ehhez
az érdi pontatlanságok is, de
a hullámvölgy rövid ideig tartott, Katarina Krpesz pedig egy
lerohanás után megint ünnepelhetett. Az első félidő végén
egy újbóli emberhátrányt zárt
le ismét egállal az ÉRD, majd a
kiegészülés után Kovács Anna
lőtt gólt. Az érdi jobbátlövő aztán időntúli szabaddobásból is
bevágta, a vendégek a pihenőre
ballagva még nem gondolhatták, mi történik a második félidőben, az első harminc perc
alapján ugyanis a Dunaújváros
esélytelennek mutatkozott.
Kovács Annát egy cseppet
sem zökkentette ki a szünet,
az ÉRD pedig az addigi legnagyobb különbséggel vezetett a
mecscsen. A vendégek az első
félidőben bravúrosan védekezték ki az emberhátrányos helyzeteket, ezúttal Bulath Anita
eredményes volt Kovács Anna
kiállítása után, de különösebben
a 0-1 miatt sem szégyenkezhettek az érdiek. Janurik Kinga
továbbra is szenzációsan védett,
de Mariama Signate pontatlanul
célzott, Katarina Krpezs pedig
eladta a labdát. Pálos-Bognár
Barbara kétperces kiállítása, lépéshiba, majd Kovács Anna belemenése és kisbüntetése – sorrendben jöttek az ítéletek, az érdiek megnyugtató előnye pedig
olvadozott. Az érdiek küzdöttek
becsülettel emberhátrányban is,
majd egyenlő létszámnál újfent

négyre növelték a differenciát
a bő tízperces gólcsend ellenére is. Klivinyi Kinga találata
után egy újvárosi időkéréssel
kezdődött az utolsó negyedóra,
de a hazai taktikai megbeszélés sikerrel járt, Kamper Olívia
bizonyította. Az ÉRD lövésig
sem jutott, hiszen jött az újabb
sípszó – a lépéshiba, mint technikai baki kisördögként volt jelent az újvárosi parketten, ám
a pirosmezes hazaiak lábfejére
sosem telepedett rá. Kamper
Olívia négy percen belül négy
gólt lőtt, Pálos-Bognár Barbara
próbálkozása a kapufán csattant
– a szerencse is elhagyta a vendégeket és hirtelen hátrányban
találták magukat. Klivinyi Kinga
ezt még ki tudta egyenlíteni, de
Kamper Olívia mellett a Kohász
előhúzott még egy nyerő embert, Hosszu Boglárkát. Az ÉRD
rendkívül nehéz helyzetben
kezdte az utolsó öt percet, és
hiába a borzasztóan frusztráló második félidő, megpróbált
visszakapaszkodni. Pálos-Bog
nár Barbara villant kétszer is,
23-22-re zárkózott fel az ÉRD.
Dunaújvárosi belemenés, érdi
kapuslehozatal, eltékozolt lehetőségek – hihetetlen izgalmak
között cammogtak a másodpercek. A Kohász eldönteni, az ÉRD
pedig kiegyenlíteni nem tudta a
meccset, Oguntoye Viktória és
Triffa Ágnes is bravúrt mutatott
be. Bulath Anita labdaeladása
még egy esélyt adott a vendégeknek a számukra kedvezőbb
döntetlen kicsikarásához, ám
az utolsó lehetőség egy érdi lábon halt el. A Dunaújváros nagy
nehezen élni tudott az ölébe
pottyant lehetőségekkel és a
szezonban másodszor is legyőzte az ÉRD csapatát, így a Kohász
nagyot lépett a felsőház felé.
Szabó Edina együttesének helyzete viszont borzasztó nehézzé
vált, ugyanis az utolsó négy fordulóban az FTC, a Békéscsaba,
a Győr és az MTK lesz az ellenfél. Az első négyesért küzdő

Pálos-Bognár Barbara az utolsó pillanatokig küzdött az egyenlítésért
Dunaújváros és Siófok sorsolását elnézve pedig az érdieknek
már bravúrpontok is kellhetnek
a céljaik eléréséhez.
Dunaújváros Kohász KA - ÉRD
23-22 (10-15)
Dunaújváros, Városi
Sportcsarnok, 1000 néző
Játékvezetők: B. Pech Katalin,
Vágvölgyi Mária
DKKA: Triffa Ágnes, Víg Vivien
(kapusok), Ferling Bernadett
2, Gera Szimonetta, Triscsuk
Krisztina 3, Azari Fruzsina,
Berta Nikolett, Takács Dusmáta
1, Vincze Melinda 4, Bulath
Anita 7 (4), Hanusz Boglárka,
Kamper Olívia 4, Takács
Bianka, Hosszu Boglárka 2,
Rádl Tímea
Vezetőedző: Mátéfi Eszter
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva,
Janurik Kinga, Oguntoye
Viktória (kapusok), Schatzl
Nadine, Kovács Anna 4, Szara
Vukcsevics 1, Szekeres Klára 3,
Kisfaludy Anett, Klivinyi Kinga
4, Pálos-Bognár Barbara 4 (1),
Mariama Signate, Jekatyerina
Kosztjukova 1, Katarina Krpezs
5, Takács Kitti, Mester Nóra,
Nick Viktória
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 4/4, ill. 1/1
Kiállítások: 4, ill. 12 perc
A 18. forduló
további mérkőzései:
Ipress Center-Vác – FTC-Rail
Cargo Hungaria 22-31 (11-12)
Fehérvár KC – Győri Audi ETO
KC 19-27 (11-14)

Siófok KC-Galerius Fürdő
– Eubility Group Békéscsabai
ENK SE 38-26 (21-15)
DVSC-TVP-Aquaticum – MTK
Budapest 30-19 (18-10)
Mosonmagyaróvári KC SE Szeged KKSE 30-20 (14-9)
Az ÉRD együttesére bajnoki
mérkőzés hiányában is kemény
hét vár. Először február 10-én,
Szombathelyen, a Haladás otthonában, a Magyar Kupa negyeddöntőjében lép pályára
Szabó Edina csapata, a mérkőzést lapzártánk után rendezték.
Az EHF Kupa nyolcaddöntőjében a Rocasa Gran Canaria
ACE vár az ÉRD együttesére, és
egy hétvége alatt a továbbjutó
is meglesz, mégpedig az ÉRD
Arénában, mert a spanyolok
feladták pályaválasztói jogukat.
Az első találkozót február 14-én
16 órától, a másodikat február
15-én 15 órától rendezik.
Az utolsó négy forduló
sorsolása:
Dunaújvárosi Kohász KA:
FTC-Rail Cargo Hungaria (i),
Győri Audi ETO KC (o), MTK
Budapest (i), Szeged KKSE (o)
ÉRD: FTC-Rail Cargo
Hungaria (o), Eubility Group
Békéscsabai ENK SE (i),
Győri Audi ETO KC (i), MTK
Budapest (o)
Siófok KC-Galerius Fürdő:
DVSC-TVP-Aquaticum (i),
Mosonmagyaróvári KC SE (o),
Fehérvár KC (o), Ipress CenterVác (i)
Szarka András

A bajnokság állása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Győri Audi ETO KC
FTC-Rail Cargo Hungaria
Dunaújváros Kohász KA
Érd
Siófok KC-Galerius Fürdő
Fehérvár KC
Eubility Group Békéscsaba
DVSC-TVP-AQUATICUM
MTK Budapest SE
Mosonmagyaróvári KC SE
Ipress Center Váci NKSE
Szeged KKSE

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

18
16
12
11
10
9
8
6
4
4
4
–

–
1
1
1
2
1
–
–
2
2
1
1

–
1
5
6
6
8
10
12
12
12
13
17

574–354
609–411
472–413
468–410
535–479
421–426
457–530
448–509
449–525
427–486
390–463
395–639

+220
+198
+59
+58
+56
–5
–73
–61
–76
–59
–73
–244

36
33
25
23
22
19
16
12
10
10
9
1

Az Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület szeretettel meghívja
fogyasztóvédelmi napok rendezvényére
Rendezvényünk témái: online vásárlás, diákhitel,
termékbemutatón történő vásárlás, áruhitel.
Egyéb kérdésekben is szívesen állunk rendelkezésükre.
Fogyasztóvédelmi napok ideje és helye:
2015. február 13. 17.00 óra
Festál Étterem Érd, Dávid u. 4.
2015. február 27. 17.00 óra
Festál Étterem Érd, Dávid u. 4.
Elérhetőségünk: erdifogyved@gmail.com
Tel.: 06-30/455-7000, 06-70/977-6369

