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Csarnokavatás
Ünnepélyes keretek között adták át az érdi
GIA Form Kft. impozáns üzemcsarnokát.

Keringõvel búcsúztak

Rákötések
A csatornázás befejezése volt a témája a múlt
szerdai polgármesteri sajtótájékoztatónak.

Úszók sikerei
Egyre szebb eredményekre lehetnek büszkék az Érdi Úszósport Kft fiataljai.

Mikulás Kupa
Az érdi birkózópalánták tíz érmet, valamint
két ötödik, pontszerzõ helyet szereztek.

Magyarok vására

Hónapok óta erre készültek. Hol várakozással teli szívvel, hol aggódva és riadtan
gondoltak a nagy napra, azon izgulva, hogy épp olyan tökéletesre sikeredik-e
majd, ahogyan azt elképzelték. Aztán december 13-án délután elérkezett a pillanat,
amikor a Városi Sportcsarnokban megrendezett ünnepségen az Érdi Vörösmarty
Mihály Gimnázium csaknem száz végzõs diákjának feltûzték a felnõtté válást
jelképezõ szalagot. 
5. oldal

Lámpa és szonda
Kellemes ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónknak!
Az Érdi Újság következõ száma
2014. január 9-én jelenik meg.

Mákófalvi motívumos fadíszek, vaddisznópástétom,
kecsketejszappan és levendulával töltött mackó –
nemcsak ezek a különlegességek, hanem felsorolhatatlanul sok minden más is kapható volt még a
december 14-én megrendezett Magyarok Vásárán,
ahol – mint azt már megszokhattuk – jó minõségû
kézmûves termékek közül válogathattak a vásárlók, és
az árusok többsége is érdi volt.
10. oldal

Kürti István rendõr õrnagy, az Érdi Rendõrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának vezetõje arról számolt be lapunknak, hogy a minap fokozott kerékpáros
ellenõrzést tartottak az érdi rendõrök.
4. oldal
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Felavatták Érden a GIA Form Kft. új üzemcsarnokát

Szakmaiság, minõség és dizájn

Fotók: Boros Sándor

Egy gazdasági létesítmény avatása alapvetõen nem jelent többet protokolláris rendezvénynél, és – noha nem kis jelentõséggel bír – ritkán hatódnak meg a rendezvényen megjelentek. Az érdi GIA Form Kft. többszintes, impozáns üzemcsarnokának
átadása azonban több volt az ilyenkor kötelezõen elhangzó, felszínes beszédeknél.
Egyszerre volt hivatalos, mégis családias ez az örömteli esemény, olyannyira, hogy
Aradszki András országgyûlési képviselõ is eltekintett az elõre megírt köszöntõjétõl,
és a helyszínen támadt gondolatait mondta el köszöntõ beszédében.

T. Mészáros András polgármester és Aradszki András országgyûlési képviselõ is osztozott a cég örömében

Gaszt Attila ügyvezetõ igazgató jelképesen átvágta a szalagot, átadva
ezzel az üzemcsarnokot
Csaknem kétszázan ünnepelték
december 10-én a GIA Form,
érdi ipari vállalat új üzemcsarnokának avatását, amelyen a
pályázatkészítők, a tervezők és
a kivitelezők képviselői, a cég
vezetői és alkalmazottai mellett részt vettek a németországi üzleti partnerek, valamint
Aradszki András országgyûlési
képviselő és T. Mészáros
András polgármester is. A 3300
négyzetméteres, többszintes,
korszerû üzemcsarnok az Új
Széchenyi terv keretében létesült. A projekt az Európai Unió
támogatásával és az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg
a város külterületén, a 6-os út
és az M 6-os autópálya csomópontja közelében, ahol már
régóta körvonalazódik egy látványos ipari övezet. Része ez az
országos és az érdi ipari fejlesztési elképzeléseknek is, hiszen
ez a beruházás nem csupán a
cég logisztikai feladatait könynyíti meg, hanem lehetővé teszi
a termelői kapacitások jelentős
bővítését is, ami által javítja a
térség munkahelyi ellátottságát.
A cég mûanyag fröccsöntéssel, CNC forgácsolással és szerszámkészítéssel foglalkozik.
A projekt egyik feltétele az volt,
hogy három éven belül legalább
nyolc új munkahelyet hoznak
létre, de a cég ügyvezető igazgatója arról tájékoztatta a sajtó
képviselőit, hogy a korábban
35 fős vállalkozás már most 45
főt foglalkoztat. A tősgyökeres
érdi vállalkozó, Gaszt Attila
édesapja, a szerszámkészítőként 1988-ban önállósodott
Gaszt István tevékenységét

bővítette ki, amikor közel két
évtizeddel ezelőtt együtt megalakították a GIA Form Kft-t.
Később két telephelyen folyt a
termelés Érden, egyik üzemük
a Szajkó utcában mûködött, és
van egy kihelyezett mûhelyük
is Várpalotán. Most a két érdi
telephely összevonásával megduplázhatják az eddigi kapacitásukat, sőt, a tevékenységüket
is kiegészítik egy mechanikai
részleggel. Ezáltal még több
alkatrészt tudnak termelni és
szállítani az autóiparnak, valamint egyéb gyártó vállalatoknak.
Érden elenyésző az ipari vállalkozások száma, ezért Gaszt
Attila különösen értékesnek
tartotta a csarnok avatásának
napját, mert úgy vélte, ez nemcsak a GIA Form Kft. sikeréről,
hanem a gyártóipar fejlesztéséről is szól, ami által itt helyben
munkahelyeket tartanak meg,
és újakat is létrehoznak. Az
üzemcsarnok felépítéséhez az
Európai Unió és a magyar állam
100 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyújtott.
A határtalan öröm és az elégedettség mellett ezzel felelősség
is nehezedett az ügyvezető vállára, aki elismerte, a családja
és a mellette hûségesen kitartó
csapat nélkül mindez nem ment
volna. Kemény munkát, rengeteg álmatlan éjszakát, ugyanakkor rendületlen kitartást követelt a projekt megvalósítása, de
ahogyan egyik kollégája mondta, Gaszt Attila sohasem csügged, és a nehézségek ellenére
mindvégig kitartott. Hosszú
évekig szorgalmasan dolgozott,
és lépésről-lépésre, rengeteg

áldozatot hozva érte el, hogy
ma mintegy félszáz embernek
ad nemcsak biztos megélhetést,
de immár család- és emberbarát munkahelyi környezetet is
itt, a GIA Form Kft. korszerû
üzemcsarnokában. A cég tevékenységét főképpen a szakmai
tudatosság, a minőség és a
dizájn jellemzi, a tradíció megbecsülése mellett mindig nagy
hangsúlyt fektetettek az újításra
és arra a minőségi formatervezésre, amelyben az emberi lelemény és a szellem korszerûen
ölt testet.
Ennek a mindig aktív alkotói
szellemnek és a szívós csapatmunkának köszönhető eredményeit emelte ki az üzemcsarnok avatóünnepségén mondott
köszöntőjében Aradszki András
országgyûlési képviselő is, aki
elárulta, hiába írta meg előre
a beszédét, a korszerû létesítményben őt ért benyomások
hatására mégis másról fog
beszélni. Elsősorban azt hangsúlyozta, mit tehet egy város,
mit az állam, és mit tegyen
annak kormánya, hogy elősegítse: az emberek merjenek vállalkozni, merjenek nagyot álmodni, alkotni, és bízzanak a jövőben. Kifejtette: ahogy a csarnok
megépítésével jelentős fordulat
állt be a GIA Form Kft. életében,
úgy Érden is számottevő pozitív
változásnak lehettünk tanúi az
utóbbi két-három esztendőben.
A városvezetés úgy próbálja
átalakítani a települést, hogy a
vállalkozók számára is vonzó
legyen. Bővítette az iskolákat
és az óvodákat, kiépítette a csatornarendszert, utakat épített,
és igyekezett azt az ipari kör-

nyezetet is biztosítani, amely
vonzó lehet a befektetők számára. Ezáltal nemcsak munkahelyeket teremt – ami rendkívül
fontos –, de az iparûzési adó
alapját is jelentősen megnöveli.
Mit tehet az állam, illetve a kormány? Biztosítja a konszolidált
gazdasági környezetet, tudván,
hogy minden olyan társadalomban, amelynek erős ipara van,
ahol kiszámíthatóak a gazdasági körülmények, amelyben alacsony az infláció és mérsékeltek
az adóterhek, ott erős a vállalkozói kedv, új munkahelyek jönnek létre, elősegítve az emberek
és az ország gyarapodását is. Az
elmúlt időszakban sikerült elérni, hogy csökkenjen a korábban
magas infláció, mérséklődjön
az államadósság, és kiszámíthatóak legyenek a vállalkozói adóterhek. A kormány által elért
eredmények pedig kétségkívül
alkalmasak arra, hogy az emberek itthon is merjenek vállalkozni, merjék akár óriási álmukat is
megvalósítani, úgy, ahogyan a
GIA Form Kft. itt látható eredményei példaértékûek. Gaszt
Attila édesapja szerszámkészítő
mûhelyéből indulva jutott el e
nagyszerû, hatalmas üzemcsarnokig. Lépésről-lépésre haladva
építette fel vállalatát, és a hagyománytisztelet mellett mindig
előtérbe helyezte az innovációt,
a korszerû formatervezést és a
kiváló minőséget. Igaz, az aktív
alkotói szellem, a bátor fellépés
mellett egy nagyszerû, szorgalmasan és keményen dolgozó
csapatra is szükség volt, amellyel
a jövőben is sikerre van ítélve ez
a vállalkozás, amelynek eddigi
eredményeihez szívből gratulál
– mondta köszöntője záró szavaiban Aradszki András, térségünk országgyûlési képviselője.
Ezt követően az ügyvezető igazgató átvágta a csarnokot megnyitó szalagot, és még egyszer
köszönetet mondott mindenki-

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

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

A képviselôk fogadóórája:
1. 

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

2. 

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

3. 

9. 

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

10. 

KÉRI
MIHÁLY
20/800-9079
Telefonon tör
ténõ egyeztetés alapján.

MÓRÁS
ZSOLT
11. 
20/280-8197
Telefonon
történõ egyeztetés alapján.

4. 

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

5. 

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

12. 

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

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

6. 

KOPOR
TIHAMÉR
30/211-1963
Minden
hónap elsõ
hétfőjén 17–18 óráig a
Jószomszédság Könyv
tárban, Sárd u. 35.

Az üzemcsarnok kívülrõl
nek, aki segítette és támogatta
a százmilliós projekt megvalósítását. Az ezt követő fogadáson
pedig mindenki ízelítőt kaphatott a GIA Form dizájnból, mert
az általuk gyártott, impozáns,
különleges formájú mûanyag
edényekből fogyaszthattak a
vendégek. 
Bálint Edit

Fontos telefonszámok
Mentők

104

Tűzoltóság

105

Rendőrség

107

Érdi Polgárőrség

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

7. 

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

8. 

tés után.

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

     

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

     

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

    

tés után

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

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS
országgyűlési képviselő

Érdi Rendőrkapitányság

06-23/365-007

Közterület-felügyelet

06-80/204-571

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

Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

06-23/365-132

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra
között a Polgárok Házában.
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Csatornázás: év végéig mindenki megkaphatja a rákötési engedélyt

A munkálatok befejezõdtek,
indul a garanciális idõszak

A csatornaberuházás 99,5 szá‑
zalékban elkészült; a projektből
apró-cseprő munkák vannak
csak hátra, ezeket jövő tavasz‑
szal végzik majd el – jelentette
be múlt szerdai sajtótájékoz‑
tatóján T. Mészáros András.
A polgármester hangsúlyozta: a
rákötési engedélyt mindenkinek
elküldik december végéig.
– Az első engedélyeket tavasz‑
szal küldtük ki, majd folyamato‑
san postáztuk a többit, mintegy
ötven százalékot. Most a mara‑
dék is megérkezik a lakókhoz.
A levélben feltüntetjük a rákötés
végső határidejét is, ami április
30. Amennyiben a rossz idő‑
járás indokolja, a türelmi időt
meghosszabbítjuk – tette hozzá
T. Mészáros András, megje‑
gyezve: nemcsak a csatornázás,
hanem az utak helyreállítása is
befejeződött.
– Büszkék vagyunk erre a
beruházásra. Ez volt az ország
legnagyobb környezetvédelmi,
illetve csatornaprojektje, ezt a
kettőt nem lehet elválasztani
egymástól, hiszen a csatornázás
nemcsak a mi kényelmünket,
hanem a környezet védelmét is
szolgálja. Remélem, a program‑
nak köszönhetően a jövőben
nemcsak a talaj tisztul meg,
hanem a kutak vize is. Emellett
a csatornázásnak köszönhetően
megjelenhetnek olyan beruhá‑
zások is Érden, amelyek szenny‑
víztisztítás hiányában nem tud‑
tak megtelepedni városunkban.
Ez új munkahelyek létrejöttét
is jelenti. Mindezeket tekin‑
tetbe véve elmondhatjuk: Érd

életében a csatornázás az évszá‑
zad beruházása volt – mondta a
polgármester, aki hangsúlyozta
azt is: az ügyfélszolgálatok ter‑
mészetesen tovább mûködnek a
munkálatok befejezése után is.
Hangsúlyozta: az önkormányzat
mindent megtesz azért, hogy az
ügyfélszolgálatok, illetve a köz‑
terület-fenntartók a későbbiek‑
ben is a lakosok rendelkezésére
álljanak.
A sajtótájékoztatón Incze
József, az Érdi KözterületFenntartó Intézmény (ÉKFI)
mûszaki vezetője elmondta:
Érd közútjai december 11-én
visszakerültek az intézmény
kezelésébe (mint ismeretes, a
csatornázás éveiben az utak
munkaterületnek minősültek).
– Az úthibákkal kapcsolatos
panaszokat az ÉKFI (ahol 24
órás ügyeleti rendszer mûködik),
illetve a csatorna-ügyfélszolgálat
fogadja. A hibát vagy mi, vagy
a csatornázás kivitelezője javítja
majd ki, attól függően, hogy a
csatornaberuházáshoz kapcsoló‑
dik‑e a bejelentett hiba, vagy sem.
Ezt a munkát 48 órán belül meg
kell kezdeni. A kivitelező garan‑
ciája a szerviz utakra is kiterjed.
Ezeket folyamatosan járja majd
útellenőri szolgálatunk. Kérjük
a lakosságot,  amennyiben úthi‑
bákat (-süllyedést, kátyúsodást)
tapasztal, jelentse intézmé‑
nyünknek vagy az ügyfélszol‑
gálatnak, ezekre a panaszokra
azonnal reagálni fogunk – zárta
szavait a mûszaki vezető.
Kovács Péter Barna, a csa‑
tornaprojekt vezetője a sajtótá‑

Próbaüzem az uszodában,
várják a „tesztelõket”
T. Mészáros András tájékoztatta a lakosságot arról is, hogy a
Városi Sportcsarnok után hamarosan megnyithatja kapuit az
Uszoda is; a medencék terhelt próbaüzeme a lakosság bevonásával zajlik majd december 27-től 30-ig, reggel 8 és este 7 óra
között. A terheléses próbaüzemen bárki részt vehet, amennyiben bejelentkezik a ticket@erdarena.hu elektronikus levélcímen. (Az uszoda a fenti időpontban egyszerre 40-50 embert
tud fogadni, és egy látogató legfeljebb két órát vehet igénybe.)

A szerző felvétele

A csatornázás befejezése volt a témája a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatónak, amelyen részt
vett a csatornaprojekt vezetõje és az ÉKFI mûszaki
vezetõje is. Megtudhattuk, a csatornázás 99,5 százalékban elkészült, és december 11-ével megkezdõdött
a garanciális idõszak. E naptól az utak, utcák ismét az
Érdi Közterület-Fenntartó Intézmény kezelésébe tartoznak. A csatorna-ügyfélszolgálatok természetesen
továbbra is mûködnek, és a bejelentéseket továbbítják az illetékeseknek.

Incze József (ÉKFI), T. Mészáros András polgármester és Kovács Péter
Barna projektvezetõ a csatornázás befejezésérõl beszélt
jékoztatón arról beszélt, hogy
december 11-ével a csatornázás
Érden lényegében befejezettnek
tekinthető, és a garanciális idő‑
szak veszi kezdetét.
– Az utakra egy, a hálózatra
négy év a garancia. Az első
évben negyedévente tekintjük át
a bejelentett hibák javításának
helyzetét. Havonta tisztázzuk
a feladatokat, a balesetveszé‑
lyes helyzeteket pedig azonnal
elvégeztetjük, ilyen esetekben
a munkát öt napon belül be
kell fejezni. Látható tehát, hogy
rendkívül szoros eljárásrendet
alakítottunk ki. Érdemes szót
ejteni a köztéri átemelő tele‑
pekről is. Ezeknek a mai nappal
kezdődött meg a próbaüzeme.
Az egész rendszerben min‑
dössze két helyen van olyan
átemelő, amelynek a nyomó‑
csöve most épül; egy Tárnokon,
egy Diósdon. Ezeket leszámítva
mindenhol üzemképesek ezek
a szerkezetek – mondta Kovács
Péter Barna, hozzátéve: a pro‑
jekt során 64 új átemelő épült,
a régieket pedig átalakították.
Tájékoztatott arról is, hogy jövő
nyáron szaghatás-próbaüzemet
is tartanak majd.
– A téli időre felkészültünk.
Biztos lesznek törések, szaka‑
dások, hiszen ezek nemcsak
egy most épített, hanem régebbi
rendszernél is előfordulnak egy
ekkora városban. Így, hogy az
utcák 70 százalékát megboly‑
gattuk, a megfelelő tömörítés és
a gondos ellenőrzések mellett
is lesznek hibák. Ezek javítá‑
sa megtörténik majd – hang‑
súlyozta a projektvezető, aki
kérdésünkre elmondta azt is:
november végéig mintegy 4000
lakosnak küldtek ki rákötési
engedélyt, és körülbelül kétez‑
ren kötöttek rá a rendszerre.
– Érdemes tudniuk a lakók‑
nak, hogy a víz- és csatornadíjat
ugyanakkor kell fizetni. Többen
felvetették a korábbi lakossá‑
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Adventi gyertyagyújtás

A négy adventi vasárnapon 14 órakor ünnepélyes gyertyagyújtásra várjuk az érdieket a Szepes Gyula Művelődési Központ előtt
felállított Betlehemnél és adventi koszorúnál. A rövid adventi műsorok után, egyházi képviselők osztják meg ünneppel kapcsolatos
gondolataikat és a város vezetőivel közösen gyújtják meg a gyertyát.
Forralt borral és meleg teával várjuk a résztvevőket. Egy-egy tányér meleg ételre szeretettel várunk és hívunk minden hátrányos
helyzetű, rászoruló személyt, családot.
A program szervezői: a Kertbarátkör
az Érd-parkvárosi Református Gyülekezet.
az „Emberi Hang” Alapítvány,
a Szociális Gondozó Központ
a Szepes Gyula Művelődési Központ
Az ételosztásban az érdi baptista, az evangélikus, a katolikus és a református egyházközségek tagjai segítenek.
December 22-én 14 óra
Vendégünk: TÓTH TAMÁS alpolgármester,
ANTUNOVITS ANTAL önkormányzati képviselő
FÓRIZS GYULA ZSOLT baptista lelkipásztor
Közreműködik a BUKOVINAI SZÉKELY NÉPDALKÖR

gi fórumokon, hogy célszerû
volna egyik hónapban csak a
víz-, másik hónapban csak a
csatornaszámlát fizetni, jelen‑
leg azonban az eredeti felállás
van érvényben, azaz a víz- és
csatornadíjat ugyanabban a
hónapban kell kifizetni. Azok,
akik mostanában kötöttek,
illetve kötnek rá a rendszerre,
azzal számolhatnak, hogy csak
a második-harmadik számlában
jelenik majd meg a csatorna‑
díj összege. Az Érd és Térsége
Csatorna-szolgáltató Kft. veze‑
tőségével már tárgyaltunk arról,
hogy ha lehetséges, ne egyszer‑
re számlázzanak ki két-három
hónapot, hanem osszák el a
terhelést. Ez ügyben megállapo‑
dás még nem született – zárta
szavait a projektvezető.
Arra az újságírói kérdésre, mi
a helyzet a házi átemelőkkel, T.
Mészáros András elmondta: az
önkormányzat továbbra is kere‑
si a lehetőségét annak, hogy
ezek egységes beszerzésére for‑
rást találjanak.

Ádám Katalin
Olyan messzire lehet Érdről
menni, amilyen messzire csak
akarunk. Mi, akik itt születtünk,
már gyermekkorunkban tudtuk,
hogy ez egy világváros, pedig a
világ és közénk akkor még húz‑
tak egy meglehetősen nehezen
átjárható határt. Függönynek
kicsit vízszintes volt, vasnak meg
eléggé drót, annak viszont acél
és szöges. Szöges ellentétben állt
a szabadságról vallott nézeteink‑
kel, csakhogy a fogalom maga
nemcsak a tények felől közelíthe‑
tő meg, hanem az érzelmek felől
is. Mi pedig, amikor a kis köpkö‑
dőben először vetítették az Ezek
a fiatalok címû filmet, korántsem
hittük azt, hogy ez egy társa‑
dalomlélektani dráma, amely
(egyébként eléggé együgyû) tör‑
ténetével az úgynevezett ifjúsági
probléma kérdését kívánta föl‑
dolgozni. Nem, mi nem hittük,
hogy ifjúsági probléma lennénk,
amely ha felnő, egyszer majd ifjú‑
sági kultúra lesz, mi több, ott is a
peremvidékhez fog tartozni. Mi
egészen egyszerûen kamaszok
voltunk és éltünk, haltunk azért
a zenéért, amit a Magyar Rádió
akkoriban oly ritkán sugárzott.
A kortársak, ha még nem vitte
el őket a szívinfarktus, emlékez‑
nek, hogy csütörtökön délután
három óra körül volt a Komjáthy,
amit szombaton szinte ugyanab‑
ban az időben megismételtek. Ez
volt az az időszak, amikor hiába
kóválygott az ember a könyv‑
tár, a mûvelődési ház, vagy az
iskola környékén, hiába ment
volna biciklizni, vagy fejelni a
barátokhoz, a lecke is várhatott,
szólt az a zene, amit máskor nem
lehetett hallani. Vallásos áhítattal
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A szerkesztõ jegyzete

Mit kérünk?
Az alapkérdés általában így
hangzik: mit kérsz karácsony‑
ra? Helytől, helyzettől függően
ezt lehet árnyalni: mit szeret‑
nél, minek örülnél legjobban?
Mire van szükséged, mi hiány‑
zik, mi lenne jó, mivel tudnék
örömet szerezni? Aztán ugyan‑
ez többes számban, kisebbnagyobb
közösségeknek
címezve, gyermekektől, szü‑
lőktől, családtól kezdve egé‑
szen munkahelyi kollektívá‑
kig, más közösségekig. Vissza
is lehet fordítani a kérdést, arra
hivatkozva, hogy az ajándékot
adni kívánó úgyis tudja, mivel
szerezhetne örömet. Hárításra
is van lehetőség, miszerint
legyen csak meglepetés, az
az igazi, vagy szerény válasz
érkezhet, mondván: ne foglal‑
kozzunk ezzel, tulajdonkép‑
pen megvan nekem, nekünk
minden, ami kell – a lényeg
azonban nem a kérdésekben,
hanem a válaszokban húzódik
meg.
Izgalmas történelemkönyv
kerekedne ki abból, ha valaki
összeszedné: mikor, mit is kér‑
tünk így karácsony felé, milyen
ajándékra vágytunk legjobban.
Ha csupán az utóbbi hetvennyolcvan magyarországi esz‑
tendő krónikáját tekintenénk
át, amelynek tanúi, átélői közül
még jó néhányan köztünk van‑
nak – tehát megkérdezhetők
–, bizonyára nemcsak a kíván‑
ságok sokfélesége bontakozna
ki, hanem izgalmas történe‑
tek is elhangoznának. A skála
egyik szélén feltehetően min‑
den óhajok netovábbja az egy‑
szerű túlélés volt – gondoljunk
csak a háborús viszonyokra, az
érkező idegen csapatok garáz‑
dálkodására, bombázásokra,
hadifogságra, a károk helyre‑
állítását kísérő nemcsak anya‑
gi, hanem gyakran élelmezési
nehézségekre. Természetes,
hogy ezekben a helyzetek‑
ben az emberek igényei is a
helyzethez igazodtak, és az

életben maradás, a fogságból
hazatérés, aztán az ennivaló‑
hoz jutás kapott főszerepet a
kívánságok listáján. Így jelen
sorok írója is őszinte örömmel
fogadta annak idején a sztani‑
ol papírba csomagolt kocka‑
cukrot, amely cérnára kötve
himbálózott a fenyőágon oda‑
haza. Néhány év múlva már
az üzemi fenyőfaünnepen
hallgathattam a „forradalmi”
bejelentést az intézmény kul‑
túrfelelősétől, a kultúrterem
színpadáról, hogy „kedves gye‑
rekek, most Horváth igazgató
elvtárs lesz a vállalati Jézuska,
és tőle kapjátok meg egyen‑
ként a nagy szeretettel adott
kis ajándékcsomagokat…”
Aztán változtak az idők, és
változtak az igények is. Ma
sem nélkülözzük a kor nem
mindig rokonszenves jelensé‑
geit – amikor például az üzlet‑
központ ajándékokkal megra‑
kott polcai között válogatva
ordít a telefonjába valamely,
szemmel láthatóan tehetős úr,
miszerint: „mit vettünk anyád‑
nak tavaly, te még emlékszel
rá?” Ez persze nem általános
– jellemzőbbnek látszik egy
elgondolkoztató folyamat.
Mintha vissza próbálnánk
kanyarodni az eredeti, a régi
kívánságainkhoz, a – ha nem
is a túlélés, de – a nyugalom,
a tartalmas, értékes élet kívá‑
násához. Ha kérünk valamit,
többnyire ennek eszközeit,
„hozzávalóit” kérjük szerette‑
inktől, vagy akár a Fennvalótól
is. Egyszerűsítve: békét, bol‑
dogságot szeretnénk kapni.
Az meg amúgy is csak
később derül ki, hogy valójá‑
ban mit kaptunk. Nem sokkal
később – hamarosan. A már
szinte perceken belül megér‑
kező új esztendőben.

Ködkonda

vart négyünket nyiratkozni a fod‑
rászhoz? Nagyon fájt. Nehezen
viseltük, de bíztunk abban,
hogy a hajunk majd kinő, tud‑
tuk, hogy vagy a Vörösmartyba
megyünk jövőre gimibe, vagy a
József Attiláig szaladunk, és a
Feneketlen tó környékén még‑
sem lehet akkora a szigorúság.
Hogy mi lehetett a titka annak,
hogy éjszakánként a Sokol rádi‑
ót, a szovjet elektronikai ipar
remekmûvét, szigorúan két
ráforrasztott papírtorkos lapos
elemmel, a világ hírnökének hit‑
tük? A fene tudja. Igazán rosszul
jött be rajta a Radio Luxemburg,
mi viszont az elcsípett töredé‑
kekből is valami ilyen hangszere‑
lést éreztünk ki, olyan hangzást
vettünk le, ami elröpített minket
egy mihozzánk sokkal jobban
hasonlító világba.
Illúzió volt mindez, természe‑
tesen illúzió. Hiszen a fiatalság
már önmagában is az. Az ember
ugyanis ilyenkor azt képzeli,
hogy ez a mámor már mindig vele
marad. A szerelemnek az a han‑
gulata, amely nem is akar, vagy
nem is tud konkrét személyhez
kötődni, amihez nem kell ok és
indok, ami csak úgy lebegteti azt,
akit elkap ez a bolond állapot.
Még szerencse hogy akkoriban
nem voltak ilyen rendezettek és
átláthatók a közparkok, nem vol‑
tak így kivilágítva a közterek és
nem kellett tartani a rossz szán‑
dékú emberektől. A fakabát meg
olyan messziről ropogott, hogy
a mûbőr öltönyös rendőrök elől
el lehetett inalni. Bár lehet, hogy
akkor még ők is a szerelem pár‑
ján álltak. Zene tudja…

Antall István

bújtunk a középhullámról felénk
recsegő készülékhez és próbál‑
tuk kitalálni, hogy az Illés, a
Metro vagy az Omega valamelyik
száma belefér‑e az összeállításba,
a Beatles mellett megjelenhet‑e
lassacskán a Rolling Stones és a
fekete-fehér fényképek, amelyek
valahogy mégiscsak terjedtek,
melyik zenekart mutathatják.
Komjáthy György aligha gondol‑
ta, hogy neve fogalom lesz és
a következő bő harminc évre a
hangja is egy mûfajt jelöl. Mi
viszont a mûsor végeztével olyan
izgalommal kerestük egymást,
olyan gyorsan verődtünk össze
a téren, ahogy csak lehetett és
az érdi főutca járdáját föl-le
sétálva addig koptattuk, míg ki
nem beszéltük magunkból azt
a feszültséget, amit az élmény
okozott. Lázállapot volt ez, amit
mi sem jellemzett jobban, mint
egyre hosszabbra nőtt hajunk,
amelyet olyan utánozhatatlan
érzéssel tudott lobogtatni a szél.
Amikor aztán azt is megtudtuk,
hogy nemcsak a gimnáziumi
bulikra buszozhatunk be Érdről
a Kosztolányi térre, hanem a
Fővárosi Mûvelődési Házban ját‑
szik az Illés, a Metro klubig is
érdemes lehet lebumlizni onnan,
vagy fölkapaszkodhatunk a
várba az Omegáért, akkor már
tudtuk, hogy a mi városiasodó,
önmagát helyként üdülőövezeti
kertvárosnak mutató nagyközsé‑
günk nincs a világvégén. Hogy
az igazgató néni nyolcadikban a
kémia óra után behívott és elza‑
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Kerékpárosokat ellenõriztek Tárnokon

A szerző felvétele

Akinél nem találtak kirívó szabálytalanságot, nemcsak a büntetést úszta
meg, hanem ajándékot is kapott: biciklilámpát és láthatósági mellényt
vihetett haza
Kürti István rendőr őrnagy,
az Érdi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztá
lyának vezetője arról számolt
be lapunknak, hogy utóbbi
napokban, szinte egymás után,
három biciklist ért baleset a
környékünkön, ezért december
12-én „Kerékpározz biztonságban!” címmel fokozott ellenőrzést tartottak Tárnokon. Ennek
célja elsősorban a kerékpárral
közlekedők biztonságának javítása volt, így főként e kétkerekû
jármû kötelezően előírt felszereléseinek meglétét vizsgálták meg, de ezzel együtt azt is
ellenőrizték, hogy a biciklivel
közlekedő személyek alkalmasak‑e arra, hogy részt vegyenek
a közúti forgalomban, emiatt
alkoholtesztet is végeztek rajtuk. A rendőrök mindenekelőtt
a kerékpárok mûszaki állapotát
vizsgálták meg, ami főként abból
állt, hogy megnézték, van‑e a
kétkerekûnek megfelelő fékje,
lámpája, hátsó fényjelzője, és
ha igen, mûködnek‑e. Miután az

Ismét megválasztják
a bajnokok bajnokát
Ötvenhatodik alka
lommal vágnak neki
a Magyar Sportújság
író Szövetség tagjai,
hogy összehasonlítsák
egymással az év legki
tűnőbb bajnokait,
az év legsikeresebb
mestereit, és szavaza
taik alapján megszü
lessen az év sportolói
nak idei rangsora.

7TcX\T]

Lámpa és láthatósági mellény
Biztosan sokan jártak már úgy, hogy a kora esti órákban, sötétedés után, az utolsó pillanatban vették észre
és kerülték ki autójukkal az út szélén tekerõ kerékpárost, mert sem a biciklije nem volt kivilágítva, sem láthatósági mellényt nem viselt, ráadásul sötét kabátban
karikázott. Épp az ilyen esetek megelõzése érdekében
tartottak a minap fokozott kerékpáros ellenõrzést az
érdi rendõrök.

Hirdetni
szeretne?
+36 1 814 4767
+36 20263 2514

XXIII. évfolyam, 2013. december 19.

(balról jobbra) Császári Attila menedzser, Gergely István olimpiai
bajnok vízilabdázó, Rédli András párbajtőrvívó világbajnok,
dr. Hegyi László a Sportcsillagok Gálaestjének főszervezője,
Pajor-Gyulai László, a Magyar Sportújságíró Szövetség elnöke

A december 19-én a Syma rendezvény és kongresszusi központban sorra
kerülő Az év legjobb sportolói díjkiosztó gáláról rendezett sajtótájékoztatón Pajor-Gyulai László, a Magyar Sportújságíró Szövetség elnöke elmondta: mindenben szeretnének megfelelni az 1958 óta a szövetség szervezésében zajló gála hagyományainak, de egyúttal a kor követelményeinek
is. Rekordnak mondható, hogy a szövetség tagjainak nagyobb fele, közel
300 sportújságíró adta le szavazatát, melynek alapján öt kategóriában hirdetik ki a sorrendet: az év férfi és női sportolója, csapata, edzője és szövetségi kapitánya kerül elismerésre. Ugyanebben az öt kategóriában díjazzák a paralimpiai sportolókat is. Az idei eredmények alapján a címvédők közül úgy tűnik Gyurta Dánielnek van a legtöbb esélye arra, hogy újra a Bajnokok bajnoka lehessen. A Sportújságíró Szövetség partnereként
Dr. Hegyi László és stábja 21 éve igazgatja a programot, hogy az a világszínvonalú magyar sportsikerekhez méltó módon, rangot jelentve jelenjen
meg a színpadon és azon kívül is. Bejelentette, hogy az esemény fővédnöke Borkai Zsolt – Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, védnökei: Simicskó
István – Emberi Erőforrások Minisztériuma, sportért és ifjúságért felelős államtitkára, Szekeres Pál sportért felelős helyettes államtitkár, Kiss Norbert
ifjúságért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Riskó Géza
az MTVA sport főszerkesztője közölte, hogy felkészültek a nagyszabásúnak ígérkező gálaest színvonalas televíziós közvetítésére. Az est házigazdái Mérei Andrea és Knézy Jenő lesznek. A Duna Tv 19 órától közvetíti a
120 perces műsort.
S

egyenruhások alaposan átnézték
a kétkerekû közlekedési eszközöket, a kerékpárosokat alkoholszondás ellenőrzés alá vonták.
Ennek a szigorú ellenőrzésnek
elsősorban a figyelemfelhívás volt
a célja, hiszen az elmúlt héten
három kerékpárost ért közlekedési baleset Tárnokon és Érden.
Az egyik helységben éjszaka,
lakott területen kívül ütöttek el
egy kerékpárost. Egyértelmû volt,
hogy a balesetet el lehetett volna
kerülni, ha a biciklis láthatósági
mellényt is visel és kivilágított
jármûvel közlekedik.
Napjainkban rendkívül fontos odafigyelni ezekre a szabályokra, hiszen nem a biciklisek
ellen, hanem éppen az ő biztonságuk megőrzése érdekében
születtek meg ezek az előírások.
Kürti István a gyalogosokra és
kerékpárosokra vonatkozó láthatósági szabályokra emlékeztetve elmondta, hogy a lakott
területen kívüli úttesten, illetve
a leállósávon, vagy az útpadkán tartózkodó gyalogosnak is

Melegétel-osztás
Karácsonyi műsorral és meleg étellel
vár mindenkit szeretettel az Összefogás
Egyesület előtt (Alsó u. 8.) a FideszKDNP Polgári Szövetség érdi szervezete
2013. december 23-án.
11 órától 	a Tranzit zenekar karácsonyi
műsora, énekel Kedu József
12 órától 	 melegétel-osztás
Fidesz-KDNP Polgári Szövetség
érdi szervezete

éjszaka és a korlátozott látási viszonyok esetén fényviszszaverő mellényt kell viselnie.
Esti sötétségben, illetve éjszaka csak abban az esetben szabad kerékpárral közlekedni, ha
a kétkerekûn, vagy magán a
kerékpároson előre fehér, hátrafelé piros színû, folyamatos,
vagy villogó fényt adó lámpát és
fényvisszaverőt helyeztek el, és
ha lakott területen kívül a kerékpáros fényvisszaverő mellényt
(ruházatot) is visel.
A tárnoki rendőrségi ellenőrzésen azonban nem elsősorban bírságoltak, hanem inkább
ajándékot osztottak a rendőrök
azoknak a kerékpárosoknak,
akik nem követtek el kiemelt
szabálysértést. Így legközelebb
már biztosan betartják a rájuk
vonatkozó szabályokat – ugyan-
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is az ellenőrzés végén egy
kerékpárra szerelhető lámpát és
egy fényvisszaverő láthatósági
mellényt kaptak.
A közlekedésrendészet ezzel
az akciójával a kerékpárosok
biztonságos közlekedésére próbálta ráirányítani a figyelmet,
hiszen számos esetben már a
rendőri jelenlét és a szóbeli
figyelmeztetés is hatásos lehet,
és mert ezt követően a többség odafigyel arra, hogy láthatóvá váljon, amikor az úttesten
biciklizik. A megállított kerékpárosok megértették, hogy az
ellenőrzés legfőbb célja baleset
megelőzés volt, és az ő érdekükben történt, de leginkább
annak örültek, hogy bírság
helyett, még ők kaptak ajándékot az egyenruhásoktól.
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A lopott cipõhöz zoknit is lopott a tolvaj
Több, a közelmúltban történt sikeres elfogásról számolt be lapunknak Tolnai Ildikó rendõr százados, az
Érdi Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési Osztályának
vezetõje.
December 7-én, az esti órákban arról érkezett bejelentés a
rendőrségre, hogy a Zámori út
1. szám alatti ingatlanon betörésre utaló, gyanús mozgást
észleltek. A járőrök öt percen
belül a helyszínre érkeztek,
ahol két betörőt értek tetten.
Kiderült, hogy az elkövetők
egy telephelyre hatoltak be
az épület ablakán keresztül,
és onnan ruhanemût, bakancsokat, hősugárzót és számítógépet próbáltak meg zsákmányolni, de ebben – hála a
bejelentőnek, és a gyors intézkedésnek – megakadályozták
őket a járőrök. Mindegyik,
eltulajdonítani próbált tárgyat
sikerült lefoglalni, és azonnal
visszaadni a tulajdonosnak.
A tetteseket őrizetbe vették, és
a bíróság a minap elrendelte előzetes letartóztatásukat.
Egyikük a kihallgatás során
beismerő vallomást is tett.
Gyorsított eljárással állították bíróság elé azt férfit, aki
a napokban bement az érdi
Tescóba, kiválasztott magának
egy sportcipőt, letépte róla
a lopásvédelmi eszközt, de
mielőtt a lábára vette volna, egy
pár zoknit is „szerzett” hozzá,
amit természetesen szintén
az áruházban vett le a polcról. Ezt követően az új cipőbe
bújt férfi megpróbált fizetés
nélkül távozni. A biztonsági
őrnek azonban gyanús lett, és
feltartóztatta, majd kihívták
a rendőrséget. Miután gyanú-
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sítottként kihallgatták, a tolvaj beismerte tettét, de azzal
védekezett, hogy fázott, ezért
kellett neki a zokni meg a cipő.
A nyomozóknak azonban az
is feltûnt, hogy a férfi furcsán
viselkedik, ezért gyors drogtesztet is végeztek, ami pozitív
lett, ezért átkutatták a fiatalember zsebeit, ahonnan növényi eredetû kábítószer került
elő. Ezért aztán 30 napon belül
nemcsak lopás, hanem kábítószerrel való visszaélés miatt
is bíróság elé állítják az elkövetőt.
Babakocsit lopott az a nő,
akit egy érdi társasház folyosóján vett fel a biztonsági
kamera. A felvételen jól látszik, hogy a nő lazán eltolja az
egyik lakás elől a babakocsit.
A tulajdonosok feljelentést tettek a rendőrségen, majd több
internetes médiumban, közösségi oldalon is közzétették a
kamera felvételét, amelynek
alapján felismerték, így sikerült azonosítani az elkövetőt. Az asszony elismerte a
bûncselekmény elkövetését, és
„igencsak megbánta, amit tett”.
Azt mondta, nagyon megtetszett neki a 90 ezer forintot érő
babakocsi, ezért esett kísértésbe. Úgy gondolta, jó lesz majd
a saját gyerekének.
Szintén az internettel kapcsolatos az a többrendbeli csalás, amelyben három elkövetőt
már sikerült elfogni, és eddig
legalább száz sértettje van. Egy

A szerző felvétele

Helyi szolgáltatók

panoráma

Tolnai Ildikó, az Érdi Rendõrkapitány
ság Bûnmegelõzési Osztályának
vezetõje arra hívta fel a figyelmet,
hogy az internetes megrendelésekkel
is legyenek nagyon körültekintõek
hatfős csoport az egyik ingyenes internetes hirdető portálon márkás mobiltelefonokat
kínált eladásra. A meghirdetett
– egyébként a piaci árnál jóval
kisebb – összeget azonban
előre elkérték, a mobiltelefon
pedig soha nem érkezett meg
a megrendelő címére. A hatfős
bandának ezzel a módszerrel
csaknem fél éven keresztül
sikerült átverni az embereket.
Eddig legalább száz sértettet
tartanak számon az országban,
de elképzelhető, hogy ennél
jóval többen lehetnek.
Tolnai Ildikó rendőr százados felhívta a figyelmet, hogy
nem árt óvatosnak lenni, ha
internetről rendelnek. Fogjanak
gyanút, ha valamit túlságosan
olcsón árulnak, főleg akkor,
ha előre elkérik érte a pénzt.
Az említett ügyben még tart
a nyomozás. Eddig a csalás
három gyanúsítottját sikerült
elfogni, de még nem derült
ki, mennyi pénzt kereshettek
ezen az „üzleten”.
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Megtartották a Vörösmarty gimnázium végzõseinek szalagavatóját

Musical és bécsi keringõ

A szerző felvételei

Hónapok óta erre készültek. Hol várakozással teli szívvel, hol aggódva és riadtan
gondoltak a nagy napra, azon izgulva, hogy épp olyan tökéletesre sikeredik-e
majd, ahogyan azt elképzelték. Aztán december 13-án délután elérkezett a pillanat,
amikor a Városi Sportcsarnokban megrendezett ünnepségen az Érdi Vörösmarty
Mihály Gimnázium csaknem száz végzõs diákjának feltûzték a felnõtté válást
jelképezõ szalagot.

Rendezett sorban vonultak fel a gimnázium 12-ik osztályainak diákjai

A tizenkettedik a,b,c,d,e osztály tanulói sorakoztak fel szép rendben, hogy
osztályfõnökeik feltûzzék a felnõtté válást jelképezõ szalagot
Szerencsések a jövőre érettségiző érdi gimnazisták, hiszen
az iskola életében először fordulhatott elő, hogy egy olyan
rendezvényteremben tarthatják
meg jeles és felejthetetlen ünnepüket, ahol valamennyi meghívott vendég nemcsak kényelme-

sen elfér, hanem zavartalanul
követni is tudja az eseményeket. Az Érdi Vörösmarty Mihály
Gimnázium rendezvénytermének és aulájának befogadóképessége ugyanis már alaposan
alulmúlta az igényeket. Idén
azonban már a Velencei úti

Városi Sportcsarnokban igazán
kulturált és tágas körülmények
között tarthatták meg szalagavatójukat az iskola végzős
diákjai. Itt már kényelmesen
elfértek mind a diákok, mind a
hozzátartozók és a vendégek,
sőt, az óriáskivetőnek köszönhetően a jelentős esemény minden percét nagyszerûen követni
tudták.
Ebben a tanévben a 2006-ban
és 2010-ben beiratkozott tanulók érettségiznek. Összesen öt
tizenkettedik osztály tanulói
vonultak fel ékes sorokban, osztályfőnökeikkel az élen, hogy
ruhájukra tûzzék a gimnázium
jelvényével ellátott, felnőtté
válásukat jelképező szalagot.
Az, hogy kinek tûntek rövidnek,
és kinek teltek lassan az elmúlt
évek, természetesen mindenki másként élte meg, de tény,
hogy az érettségi előtt álló tanulók zöme felemás érzésekkel
várta ezt a felemelő, nagyszerû
pillanatot. Egyrészt büszkeség
töltötte el a szívét, hogy – bár
nemrégen még nehezen hitte
– mégis elérkezett a nagykorúság, a felelősségvállalás napja,
és az érettségi vizsgákat követően már egy új és izgalmas
korszak kezdődhet az életében.
Másrészt viszont egy kis szomorúságra is okot ad, hogy
nemsokára búcsút kell intenie a
gondtalan diákéletnek, az osztálytársaknak és a nagyszerû
tanároknak. A tanulás mellett
már hónapok óta készültek erre
a jelentős eseményre. Órák után
a táncpróbákra siettek, terveztek és szerveztek, hogy minden
nagyszerû és tökéletes legyen
– és így is lett! A temérdek
izgalomért, a felkészülésre
szánt órákért kárpótolta őket
a nagyszerû pillanat varázsa,
az először viselt hófehér ruha
és a bécsi keringő könnyedsége. Büszkén álltak ott mindannyian, igazgatójuk, tanáraik,
szüleik, testvéreik, rokonaik,
barátaik, ismerőseik, és persze
iskolatársaik előtt. Valóra vált,
amit nyolc és négy évvel ezelőtt
még alig mertek elhinni, hogy
őket ünnepli az iskola. Ez a nap,
ez az est végre csak róluk szólt.
A Vörösmarty gimnázium öt
tizenkettedik osztályának több
mint száz tanulója kapta meg
a jól megérdemelt szalagot.
Persze, nem ettől válnak majd
egy csapásra felnőtté, de arra
számítaniuk kell, hogy ettől

kezdve már fogyatkoznak majd
azok a felhőtlen percek, ártalmatlan diákcsínyek, kirándulások és mókás bulik, amelyekről
mindegyik osztályközösség pár
perces, vicces video összeállítást készített. A közös élmények, a tanulmányutak és az
év végi kirándulások legszebb
eseményeit nemcsak a filmkockák örökítették meg, hanem
a szívükben is elraktározták
mindazt, amire mindig érdemes
lesz emlékezniük, hiszen egy
nagyszerû iskolai közösségben
váltak, válnak felnőtté.
A szalagavató egyik legnagy
szerûbb pillanata, amikor a
büszke szülők meglátják gyermeküket a bécsi keringő látványos koreográfiájában lejteni.
Talán épp ezekben a másodpercekben döbbennek rá, hogy
iskolás gyermekük immár felnőtt lett.
A végzősök nevében Oláh
Andrea adta át az érettségire
készülő tanulók névsorával
ellátott szalagot a tizenegyedikes Kecskés Boglárkának,
hogy vigyék immár ők, a tizenegyedikesek tovább a stafétabotot, hiszen miután a végzősök elköszönnek, rangidősek
lesznek a gimnáziumban.
A tizenegyedikesek a Hair címû
filmből idéztek fel egy-két dalt,
táncuk a fiatalok tettrekészségét
és a jövőbe vetett hitét sugallta.
Ezzel együtt egy nagyszerû, látványos, és egyszersmind felemelő esemény tanúi lehettek mindazok, akik részt vettek az Érdi
Vörösmarty Mihály Gimnázium
idei szalagavatóján.
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Öt osztály mintegy száz tanulójának tûzték fel december 17-én a szalagot

A tizenegyedikesek a Hair címû filmmusicalból elõadott jelenetekkel kedveskedtek végzõs diáktársaiknak

Ezúttal is a legnagyobb sikere a bécsi keringõnek volt – a produkciót több
hónapos felkészülés elõzte meg
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ajánló

Kulturális és tudományos

programok
2013. december 23 – 2014. január 19.

Szepes Gyula Művelődési
Központ
Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu
Kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!
Jegyvásárlás: Hétfő-csütörtök
8.30-15.30, péntek 8.30-12.00
A Szepes Gyula Művelődési Központ
termei bérbe vehetők
kulturális, közművelődési alaptevékenységgel összeegyeztethető
célokra.
Információ: Száraz Istvánné
06-23-365-490/ 101

Klubok, tanfolyamok:
Kern péter kaktuszkör
http://
www.erdikaktusz.eoldal.hu/
Helyszín: Lakótelepi

Klubövezet- Enikő u. 2.
Információ: Libnárné Herczeg
Ilona 06-20/517-1130
Január 9. csütörtök 17 óra
Az első féléves program megbeszélése. Felkészülés a tavaszvárásra. Kiállításaink megbeszélése
Irodalomkedvelők Klubja
Vezeti: Daróci Lajosné
06 30/420-8409
Január 10. péntek 16 óra
Klubnap, felolvasás
Vezeti: Daróci Lajosné
Kertbarátkör
Helyszín: Lakótelepi
Klubövezet – Enikő u. 2.
Információ: Németh Antal
06 30/549-4230
Január 10. péntek 17 óra
2014. évi programalkotás
Vezeti: Németh Antal
Vitalitás Klub
Információ: Makai József
06-20/911-4652
www.vitalitasklub.com
Január 13. hétfő 17 óra
Kati boszi jóslásai az új évben.
(Magyar kártyát mindenki

hozzon magával!). Előadó:
Katiboszi
Kiállítások:
A kamarateremben
A Poly–Art alapítvány csoportos tárlata. Megtekinthető: 2014.
január 15-ig
A fotogalériában
Óvd a környezetedet!
A Duna – Art Fotóklub által
meghirdetett pályázat anyagának kiállítása. Megtekinthető
december 20-ig
Január 13-tól a Duna-Art fotóklub
bükki fotótúra képei
Az előtéri kiállítótérben
Fényességes karácsony…
D. Bukovszky Éva üvegfestő és
Combarro Eszter keramikus
kiállítása. Megtekinthető: 2014.
január 6-ig
Kézzel alkotott orchideák
Polgár Ágnes kiállítása
Megtekinthető január 13-tól
Programok:
December 30. hétfő 15 óra
Richard Baer: Hitted volna?
Szereplők:
Hernádi Judit és Kern András

XXIII. évfolyam, 2013. december 19.
Rendezte: Verebes István
Jegyek december 15-ig 3500,
december 16-tól 4200 forintért válthatók.
December 31., 20 órától
Szilveszteri Batyus Bál
a Rozbora zenekarral
Büfé, tombola, családias hangulat! Belépő: 4500 Ft.
Mindenkit szeretettel vár a bál
házigazdája: Zelenka Lászlóné
Ilonka. Jegyek csak elővételben
kaphatók hétvégeken.
Telefon 364-097,
vagy 06 30/597-88-17
Január 17-19-ig, 10-18 óráig
i. Érdi galamb- és díszbaromfi
bemutató
német, spanyol, dél-amerikai,
ázsiai baromfifajták és különleges galambfajták bemutatója
gyermekeknek interaktív programok, állatsimogató
Belépő: 300 Ft
További információ és csoportoknak
bejelentkezés Czékus István 06
30/ 541-3943

Múzeum kiállítása december 23-tól
26-ig zárva tart. Minden kedves
vendégünknek áldott, békés
karácsonyt kívánunk!
December 27-től 29-ig a fenti nyitva
tartás szerint várjuk az érdeklődőket.
Állandó kiállítások
1. Magyar utazók, földrajzi
felfedezők.
2. A Kárpát-medence tudományos feltárói.
Belépőjegyárak:
Teljes árú: 800 Ft
Kedvezményes: 400 Ft
Tárlatvezetési díj: 3000 Ft/
kiállítás.
3. Hely- és sporttörténeti
kiállítás. Teljes árú: 400 Ft
Kedvezményes: 200 Ft
Időszakos kiállítások
Sándorfalvi László: Mezőföld
természeti csodái című fotókiállítása
A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri
előadóterme 50 fős rendezvényekre
bérbe vehető kulturális, közművelődési alaptevékenységgel összeegyeztethető célokra.

szerda: 
szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat: 
8 – 13 h
Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd: 
10 – 18 h
szerda: 
szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat: 
8 – 13 h
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 23/524-070)
hétfő: 
10 – 18 h
szerda: 
szünnap
kedd, csütörtök: 
12 – 17 h
péntek: 
10 – 17 h
Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér.
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd: 
12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 23/375-933)
kedd, szerda, péntek: 
zárva
hétfő: 	
12 – 18 h
csütörtök: 
12 – 17 h
Szeretettel várjuk
könyvtárunkba!

Információ:
Kovács Nóra, 06-23/363-036

Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06-23-363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás:
December 1-től téli nyitva tartás
Keddtől – péntekig

10,00 – 17,00
Szombat-vasárnap:

10,00 – 18,00
Tájékoztatjuk tisztelt látogatóinkat, hogy a Magyar Földrajzi

Csuka Zoltán Városi Könyvtár
programja
Rendezvényeinkről, a könyvtár
szolgáltatásairól bővebb információt talál a www.csukalib.hu
honlapon.
Könyvtári részlegeink
nyitva tartása
Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd: 
10 – 19 h

al
2030 Érd, Alsó u. 2.
erdigaleria@gmail.com
23/360-143
Nyitva: H-P: 10-18 óráig
PÁRHUZAMOS DIMENZIÓK
Hudák Mariann Maja
festőművész kiállítása.
Megtekinthető:
2014. január 13-ig

Karácsonyi
halászlékóstoló
forralt borral, bejglivel, műsorral
Az Érd és Környéke
Horgászegyesület és
az Érdi Pincetulajdonosok
Egyesülete szeretettel várnak
minden érdi lakost
zenés karácsonyi
rendezvényükre
a Szepes Gyula Művelődési
Központ elé
2013. december 21-dikén
13 órára.
A hagyományoknak
megfelelően fellép
Szigeti Eszter és Varga Zoltán.
A halat Érd Város
Önkormányzata biztosítja,
bejglivel és péksüteménnyel
az érdi cukrászok kedveskednek!
Mindenkit szeretettel
várnak a szervezők!

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

Egy kis mustra 2013
Szép kiadvány bemutatóját tartották meg a napokban
a Pest megyei Városmegyeházán, ahol megjelentek az
Érdi Járási Hivatal munkatársai is. A színes, látványos
kiállítású kötetben a megyében közelmúltban helyreállított mûemlékek szerepelnek, köztük az érdi óvárosi
római katolikus templom is.

Tarnai Rihárd kormánymegbízott mutatta be a kiadványt
álló eredményeink. Elődeink
értékeinek megóvása, életben
tartása új szervezeti rendszerben és megváltozott jogszabályi
keretekben történik. Január 1jétől, a járási rendszer felállítása
óta megyénk épített és régészeti
értékeinek védelme, felügyelete
és hatósági feladatainak végzése az Érdi Járási Hivatalhoz
kapcsolódóan valósul meg.
Szeretnénk hinni, hogy nemzeti
kulturális örökségünkért végzett
közös munkánk bemutatása
sokak számára nyújt örömet és
jelent büszkeséget. Mustránkat
ezzel a reménnyel ajánlom az
érdeklődők figyelmébe.
A szép kiállítású kiadványt
– amely három oldalt szentelt
a megújult érdi római katolikus
templomnak – Nagy Gábor tervezte és szerkesztette.

(temesi)
A szerző felvételei

Zsúfolásig megtelt a Vármegye
háza Nyáry Pál terme a települések küldötteivel. Megjelent
a kiadvány felelős kiadója,
Tarnai Richárd, a Pest megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja is, aki a következőket
mondta:
– Immár harmadszor jelenik meg az Egy kis mustra,
az adott esztendőben elkészült mûemléki helyreállításokat bemutató összeállítás. Az
első két évben Pest és Nógrád
megye, a jelenlegi pedig csak
Pest megye területéről ad válogatást a jelentősebb felújításokról. Jelen füzetben mindezt
csupán egy leírással és néhány
fotóval tudjuk bemutatni, de
reméljük, érzékelhető belőle az
együttes munka öröme, és az,
hogy a nehéz gazdasági helyzetben is vannak értékes és időt-

Az Érdi Járási Hivatal munkatársai a könyvbemutatón

Rádió FM 87.8 MHz
– Érd közösségi médiaszolgáltatója
Adás: 0–24 óráig. Vételkörzet: Érd város.
Elérhetőség: 87,8 MHz URH, kábelen: 98,6 MHz,
illetve az IP TV rendszerén, internet: www.radioerd.hu
Állandó műsorok: 	hírblokk országos és helyi hírekkel
minden egész órában
6–11 Reggeli Magazin
	Délelőtt Érden, Szivárvány, Retikül, Konyhafőnök
ajánlata, Világjáró-magazin
11–14 Paravánrádió
	Hitéleti műsorok, Elmélkedések, Nekem 90 (zenés
műsor), Jogdoktor (szolgáltató műsor)
14–18	Délutáni magazin
Kismamaklub, WRC-magazin (autósműsor), Digitális
kultúra, Fogadóóra
18–22	Kilátások
	Kilátó, Négyszemközt, Live World, Sportmúzeum,
Movie and Music
22–06 	Könyv–színház–muzsika
Hangoskönyvek, bédekkerek igényes zenével…
Üzemeltető: Extrém Business Kft. Stúdió: 2030 Érd, Jegyző út 14.
Telefon: stúdió – 23/363-411, hirdetésfelvétel – 30/958-4896

Rádió FM 87.8 Érd
– Mi tudjuk, mi folyik Érden…
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2013. december 23 – 29.

2013. december 30 – 2014. január 5.

Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Műsoraink a www.erdhirado.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

december 23. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Mozgás
09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Deszk, 50/40. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
10:00 Érdi Panoráma
10:30 Polgár-társ
11:30 Fény-Kép
14:50 Négyszemközt
15:10 Érdi Panoráma
15:40 Fogadóóra
16:10 Ízőrzők Deszk, 50/40. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
16:40 Polgár-társ
17:10 A Jazz születésétől napjainkig 24/20.
TV sorozat, 46’
18:05 Négyszemközt
18:25 Itthon – Otthon Tisza és környéke 12/11.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
19:00 Híradó
19:20 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:00 A Jazz születésétől napjainkig 24/20.
TV sorozat, 46’
21:55 Híradó ism.
22:15 Polgár-társ
22:45 Négyszemközt ism.
december 24. kedd
08:00 Híradó
08:20 Ízőrzők Deszk, 50/40. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
08:50 Fény-Kép
09:20 Négyszemközt
09:40 Kézilabda-mérkőzés
11:10 Itthon – Otthon Tisza és környéke 12/11.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
14:45 Híradó
15:05 Fény-Kép
15:35 Ízőrzők Deszk, 50/40. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
16:05 Négyszemközt
16:25 Bibliai Szabadegyetem 90/37.
17:25 Itthon – Otthon Tisza és környéke 12/11.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
17:55 Polgár-társ
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 22. rész
19:00 Fény-Kép
19:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 22. rész
20:00 Alice csodaországban
angol mesefilm, 92’
rend.: William Sterling
fsz.: Fiona Fullerton, Peter Sellers
21:35 Bibliai Szabadegyetem 90/37.
december 25. szerda
09:00 Polgár-társ
09:30 A Jazz születésétől napjainkig 24/20.
TV sorozat, 46’
10:20 Fény-kép
10:50 Ízőrzők Deszk, 50/40. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
11:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 22. rész
15:50 Fény-kép
16:20 Alice csodaországban
angol mesefilm, 92’ rend.: William Sterling
fsz.: Fiona Fullerton, Peter Sellers
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Tisza és környéke 12/11.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
19:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:30 Benyovszky Móric és a malgasok
földje 6/1.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
20:00 Hangyaboly
magyar játékfilm, 95’
rend.: Fábri Zoltán
Fsz.: Törőcsik Mari, Vass Éva, Pap Éva
21:35 Fény-kép
22:05 Itthon – Otthon Tisza és környéke 12/11.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
december 26. csütörtök
09:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
09:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 22. rész
10:00 Polgár-társ
10:30 Itthon – Otthon Tisza és környéke 12/11.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’

11:00 Fény-Kép
11:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje
6/1. magyar ismeretterjesztő filmsorozat,
30’ rendező: Cséke Zsolt
15:50 Ízőrzők Deszk, 50/40. gasztronómiai
magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
16:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 22. rész
16:50 Hangyaboly magyar játékfilm, 95’
rend.: Fábri Zoltán Fsz.: Törőcsik Mari, Vass
Éva, Pap Éva
18:25 Benyovszky Móric és a malgasok földje
6/1. magyar ismeretterjesztő filmsorozat,
30’ rendező: Cséke Zsolt
19:00 Bibliai Szabadegyetem 90/38.
20:00 Mennyei seregek
magyar dráma, 81’
rend.: Kardos Ferenc
Fsz.: Páger Antal, Cserhalmi György
21:20 Négyszemközt ism.
21:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 22. rész
december 27. péntek
09:00 Polgár-társ
09:30 Benyovszky Móric és a malgasok
földje 6/2.
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
10:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 22. rész
10:30 Fény-kép
11:00 A Jazz születésétől napjainkig 24/20.
TV sorozat, 46’
15:55 Fény-kép
16:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 22. rész
16:55 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:25 Benyovszky Móric és a malgasok földje
6/2. magyar ismeretterjesztő filmsorozat,
30’ rendező: Cséke Zsolt
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Tisza és környéke 12/11.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
19:00 A Jazz születésétől napjainkig 24/21.
TV sorozat, 53’
20:00 R. B. kapitány
magyar dokumentumfilm, 81’
rendező: Kisfaludy András
21:25 Polgár-társ
december 28. szombat
09:00 Polgár-társ
09:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje
6/1. magyar ismeretterjesztő filmsorozat,
30’ rendező: Cséke Zsolt
10:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 22. rész
10:30 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronómiai magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
11:00 Kézilabda-mérkőzés
16:00 Életem-utazásaim
magyar ismeretterjesztő film, 61’
rendező: Cséke Zsolt
17:00 Mennyei seregek magyar dráma, 81’ rend.:
Kardos Ferenc Fsz.: Páger Antal, Cserhalmi
György
18:30 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronómiai magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
19:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 22. rész
19:30 Fény-kép
20:00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül
magyar játékfilm, 82’
rend.: Sík Ferenc
fsz.: Oszter Sándor, Szirtes Ági, Tolnay Klári
21:25 Polgár-társ
december 29. vasárnap
09:00 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil
társadalom
09:30 Fény-kép
10:00 Életem-utazásaim magyar ismeretterjesztő
film, 61’ rendező: Cséke Zsolt
11:00 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronómiai magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
16:00 Itthon – Otthon Tisza és környéke 12/11.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat
30’
16:30 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronómiai magazin magyarországi tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora
17:00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül
magyar játékfilm, 82’
rend.: Sík Ferenc
fsz.: Oszter Sándor, Szirtes Ági, Tolnay Klári
18:25 A Jazz születésétől napjainkig 24/21.
TV sorozat, 53’
19:20 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 23. rész
19:50 Fény-kép
20:20 Kakuk Marci
magyar játékfilm, 98’
rend.: Révész György
fsz.: Harsányi Gábor, Haumann Péter,
Szerencsi Éva

december 30. hétfő
09:00 Polgár-társ
09:30 A Jazz születésétől napjainkig 24/21.
TV sorozat, 53’
10:25 Fény-Kép
10:55 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronómiai magazin magyarországi
tájakról, 31’ Róka Ildikó és Móczár
István műsora
11:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 23. rész

16:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 23. rész
17:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:30 Daruvonulás a Hortobágyon magyar
ismeretterjesztő film, 52’ rendező:
Cséke Zsolt
19:00 Bibliai Szabadegyetem 90/39.
20:00 Háztűzőrző
magyar útifilm, 57’
rendező: Cséke Zsolt

16:00 Fogadóóra

21:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 23. rész

16:30 Életem-utazásaim magyar ismeretterjesztő film, 61’ rendező: Cséke Zsolt

21:30 Bibliai Szabadegyetem 90/39.

17:30 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronómiai magazin magyarországi
tájakról, 31’ Róka Ildikó és Móczár
István műsora
18:00 Polgár-társ
18:30 Itthon – Otthon Visszatekintés
12/12. ismeretterjesztő és kulturális
filmsorozat 30’
19:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
19:30 Kézilabda-mérkőzés
21:00 Kakuk Marci
magyar játékfilm, 98’
rend.: Révész György
fsz.: Harsányi Gábor, Haumann Péter,
Szerencsi Éva
december 31. kedd
09:00 Érdi Panoráma ism.
09:30 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronómiai magazin magyarországi
tájakról, 31’ Róka Ildikó és Móczár
István műsora
10:00 Fény-Kép

január 3. péntek
09:00 Bibliai Szabadegyetem 90/39.
10:00 Benyovszky Móric és a malgasok földje
6/2. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt
10:30 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje
23. rész
11:00 Fény-kép
11:30 Háztűzőrző magyar útifilm, 57’
rendező: Cséke Zsolt
16:00 Bibliai Szabadegyetem 90/39.
17:00 Fény-kép
17:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 22. rész
18:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
18:30 Itthon – Otthon Visszatekintés 12/12.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
19:00 Háztűzőrző magyar útifilm, 57’
rendező: Cséke Zsolt

10:30 Kézilabda-mérkőzés

20:00 A Jazz születésétől napjainkig
24/22. TV sorozat, 50’

15:55 Érdi Panoráma ism.

20:50 Polgár-társ

16:25 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronómiai magazin magyarországi
tájakról, 31’ Róka Ildikó és Móczár
István műsora

09:00 Polgár-társ

16:55 Fény-Kép
17:25 Itthon – Otthon Visszatekintés 12/12.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
17:55 Polgár-társ
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 23. rész
19:00 Fény-Kép

január 4. szombat
09:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje
6/2. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt
10:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 23. rész
10:30 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/42.
gasztronómiai magazin magyarországi
tájakról, 31’
Róka Ildikó és Móczár István műsora

19:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 23. rész

11:00 Kézilabda-mérkőzés

20:00 BUÉK!
magyar filmdráma, 85’
rend.: Szörényi Rezső
fsz.: Bujtor István, Bodnár Erika, Bálint
András

16:35 Benyovszky Móric és a malgasok földje
6/2. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt

21:25 Érd Szépe választás
január 1. szerda
09:00 Polgár-társ
09:30 Fény-kép
10:00 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronómiai magazin magyarországi
tájakról, 31’ Róka Ildikó és Móczár
István műsora
10:30 R. B. kapitány magyar dokumentumfilm, 81’ rendező: Kisfaludy András
11:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 23. rész
16:00 Fény-kép
16:30 BUÉK! magyar filmdráma, 85’
rend.: Szörényi Rezső fsz.: Bujtor István,
Bodnár Erika, Bálint András
17:55 Polgár-társ
18:25 Itthon – Otthon Visszatekintés 12/12.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’
19:00 Érd Szépe választás
19:30 Szindbád
magyar filmdráma, 90’
rendező: Huszárik Zoltán
fsz.: Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva,
Dajka Margit

16:05 Fény-kép

17:05 A Jazz születésétől napjainkig 24/22.
TV sorozat, 50’
17:55 Polgár-társ
18:25 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/42. gasztronómiai magazin magyarországi
tájakról, 31’ Róka Ildikó és Móczár
István műsora
19:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 23. rész
20:00 Illényi Katica és testvérei I. rész
A négy Illényi koncertje a Művészetek
Palotájában, 60’
21:00 Polgár-társ
21:30 A Jazz születésétől napjainkig 24/22.
TV sorozat, 50’
január 5. vasárnap
09:00 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil
társadalom
09:30 Bibliai Szabadegyetem 90/39.
10:30 Fény-kép
11:00 Benyovszky Móric és a malgasok földje
6/2. magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’ rendező: Cséke Zsolt

21:00 Fény-kép

11:30 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/42. gasztronómiai magazin magyarországi
tájakról, 31’ Róka Ildikó és Móczár
István műsora

21:30 Itthon – Otthon Visszatekintés 12/12.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’

16:00 Itthon – Otthon Visszatekintés 12/12.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’

22:00 Polgár-társ

16:30 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/42. gasztronómiai magazin magyarországi
tájakról, 31’ Róka Ildikó és Móczár
István műsora

január 2. csütörtök
09:00 Polgár-társ

17:00 Bibliai Szabadegyetem 90/39.

09:30 Itthon – Otthon Visszatekintés 12/12.
ismeretterjesztő és kulturális filmsorozat 30’

18:00 Illényi Katica és testvérei I. rész
A négy Illényi koncertje a Művészetek
Palotájában, 60’

10:00 Fény-Kép
10:30 Daruvonulás a Hortobágyon magyar
ismeretterjesztő film, 52’
rendező: Cséke Zsolt
11:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 23. rész
16:00 Ízőrzők Pusztamérges, 50/41. gasztronómiai magazin magyarországi
tájakról, 31’ Róka Ildikó és Móczár
István műsora

19:00 Háztűzőrző magyar útifilm, 57’ rendező: Cséke Zsolt
20:00 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje
24. rész
20:30 Fény-kép
21:00 Illényi Katica és testvérei II. rész
A négy Illényi koncertje a Művészetek
Palotájában, 60’
22:00 Polgár-társ
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Erzsébet-program

XXIII. évfolyam, 2013. december
2013. december19.
18.

Már megtekinthetőek a 2014. évi pályázatok
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kiírta jövő évi pályázatait: a 2014-ben
harmadik évébe lépő Programra az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó pénzügyi eredményből 3,5 milliárd forintot biztosít - jelentette be
Navracsics Tibor a Cafeteria 2014 című konferencián, ahol egyebek közt az
Erzsébet-utalvány jövőjéről is szó esett.
A miniszterelnök-helyettes
hangsúlyozta: az Erzsébetprogram célja kezdettől fogva
az volt, hogy a szolgáltatókhoz
beérkező profit azokhoz jusson el, akiknek talán kevesebb
lehetőségük van a kikapcsolódásra, nyaralásra. Az Erzsébetprogram alapvető jellemzője a szociális felelősségvállalás, ennek köszönhető, hogy
az elmúlt időszakban összesen negyedmillió ember jutott
pihenési lehetőséghez, köztük
100 ezer olyan gyermek, akik
egyébként talán nem jutottak volna el nyaralni - mondta Navracsics Tibor, és hozzátette, a jövő évi kiírások - amelyekre január 2-tól lehet pályázni - már megtekinthetők az
Erzsébet-program honlapján.
Guller Zoltán, az Erzsébetprogramért felelős miniszteri biztos a konferencián elmondta: két év elteltével több
mint kétmillióan használják az
Erzsébet-utalványt, amelyet közel 55 ezer elfogadóhelyen lehet beváltani. A miniszteri biztos kiemelte, hogy több mint
negyedmillióan vettek részt
eddig az Erzsébet-programban,
amely azonban nemcsak a számokról szól. A harmadik évébe lépő Erzsébet-program keretében összesen 62 pályázat ke-

rül kiírásra, amely az első évhez képest több mint kétszeres bővülést jelent a pályázati
kiírások számát tekintve. Ezen
belül 4 szociális üdülési pályázatot hirdet meg az Alapítvány:
nagycsaládosok, fogyatékossággal élők és nyugdíjasok részére.
Az idei év újdonsága a nyugdíjasok számára meghirdetett
fürdőbelépésre jogosító kiírás,
ami több mint 50 fürdőhelyszínen vehető igénybe. Véleménye
szerint, az Erzsébet-program az
egyik legsikeresebb eszköz az
állam szociális felelősségvállalásának érvényesítésére.
Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
gazdaságszabályozásért felelős államtitkára az Erzsébetutalvány és a SZÉP Kártya hatása a magyar gazdaságra című
előadásában kiemelte: a családi adókedvezménnyel korrigált, arányos egykulcsos adórendszer után a második legnagyobb horderejű, adórendszert
érintő intézkedés az utóbbi
években a cafeteria rendszer átalakítása volt, amely jó az embereknek, a vállalkozásoknak mert megerősíti a vendéglátást,
a turizmust - és jó az államnak
is. Az utóbbi évek tapasztalatai
alapján az államtitkár úgy vélte, a piaci szereplőkkel közösen

Kocsmár Kornél, az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. vezérigazgatója

sikeresen alakult át a cafeteria
rendszer, amely európai minta
is lehetne arra, hogyan lehet piaci alapon szociális szempontokat is figyelembe véve egy ilyen
rendszert működtetni.
Dara Péter, a DEVISE Hungary ügyvezető igazgatója a
"Bérek, juttatások, motiváció 2014-ben" című előadásában ismertette a DEVISE és az
Erzsébet Utalványforgalmazó
Zrt. közös felmérését. A válaszadásban 1206 cég vett részt,
melynek több mint fele magyar
vállalkozás. Az előző évekhez
képest pozitív változás, hogy
a részt vevő cégek 62,2 százaléka átlagos évet zár, a válaszadók kisebb része - mindössze
0,7 százaléka - bércsökkentést
tervez 2014-ben. Dara Péter kiemelte, hogy a bérfejlesztéssel
kalkuláló cégek átlagosan 5,3
százalékkal emelnek. Az utóbbi
évekhez hasonlóan a béren kívüli juttatások közül a legnépszerűbb az Erzsébet-utalvány,
amelyet a SZÉP Kártya követ.
Kocsmár Kornél, az Erzsébet
Utalványforgalmazó Zrt. vezérigazgatója az Erzsébet-utalvány
jövőjével kapcsolatos tervek bemutatása című előadásában elmondta: 2013-ban a társaság
120 milliárd forintos forgalmat

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes
realizált, szemben a tavalyi 83
milliárd forinttal. Az ügyfélkör
több mint 200 ezer új munkavállalóval bővült. A vezérigazgató szólt arról is, hogy 2014ben a társaság a munkáltatóknak nyújtott szolgáltatásainak kibővítését tervezi, to-

vábbá megjelenik a mobil alkalmazás, amely az Erzsébetutalványokról szóló általános
információk és a Cafeteria kalkulátor mellett az elfogadóhelyek térképes keresőjét is tartalmazza. Az aktuális vagy kiválasztott pozíció alapján megta-

lálhatóak lesznek a különböző
típusú Erzsébet-utalványokat
beváltó üzletek. A szerződött elfogadóhelyek részére ad
olyan lehetőséget is, amellyel
egyszerűen ellenőrizhetik az
utalványokon szereplő vonalkód érvényességét.

Guller Zoltán, az Erzsébet-programért felelős miniszteri biztos

Dara Péter, a DEVISE Hungary ügyvezető igazgatója

Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára
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Erzsébet-utalvány

ERZSÉBET
UTALVÁNY
CSALÁD

Gondolt már az év végi ajándékozásra?

Ajándék Erzsébet-utalvány
már élelmiszerre is!
Motiválja Ön is dolgozóit év végén, vagy
jutalmazza üzleti partnereit, és rendeljen
Ajándék Erzsébet-utalványt!
Az aktuális elfogadóhelyi kedvezményekről honlapunkról tájékozódhat!

Rendelje meg most!
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Levendulás mackó, vaddisznópástétom, kecsketejszappan

Magyarok karácsonyi vására Érden

A szerző felvételei

Mákófalvi motívumos fadíszek, vaddisznópástétom,
kecsketejszappan és levendulával töltött mackó – nemcsak ezek a különlegességek, hanem felsorolhatatlanul
sok minden más is kapható volt még a december 14én megrendezett Magyarok Vásárán, ahol – mint azt
már megszokhattuk – jó minõségû kézmûves termékek
közül válogathattak a vásárlók, és az árusok többsége
is érdi volt.

A rózsafüzéreket szívesen vitték ajándékba, csakúgy, mint a könyveket
A hideg, nyirkos idő dacára igen
sokan kilátogattak a Magyarok
Vásárára múlt szombaton.
Volt, aki a karácsonyfa alá
keresett ajándékokat, mások a
házi készítésû szörpök, lekvárok, finomságok közt válogattak. A legkisebbek fa játékokkal
mulattak, a nagy- és dédmama korúak pedig szemmel lát-

hatóan örömmel nézelődtek a
„békebeli” ruhakefék, partvisok
asztalánál.
Az egyházi kellékek pultjánál is sok érdeklődő megállt.
Mint Láng Balázstól megtudtuk, sokat vásárolnak tőlük; így
karácsony előtt főleg a rózsafüzéreket viszik ajándékba, de a
könyvek is nagyon kelendőek.

Pár méterrel arrébb egy nyugdíjas hölgy, dr. Maczákné árulta
szappanjait.
– Érden élek, természetgyógyász vagyok. Saját készítésû
szappanjaimat
árulom.
Plüssállatok is kaphatók nálam,
ezeket nem én készítem, csak
megtöltöm levendulával, amit a
barátnőm kertjében, illetve otthon szedek. Nézze, milyen illatosak! Nyugodt álmot hoznak
a kicsiknek – mutatta a hölgy,
hozzátéve: az ötletet az adta,
hogy a szappanok közül is a
levendulaillatú a legkelendőbb.
Egy másik pultnál vaddisznópástétomot kínáltak; volt
kóstoló is. A pástétommal megkent kifilikarikák egy pillanat
alatt elfogytak, és aki hezitált,
csupán azért tette, mert nem
tudta, milyen ízesítésût vegyen:
a zöldborsost, a vadast, a narancsos-barackost vagy a csípős
magyarost?
– A pástétom vaddisznócombból és -karajból készül, zöld
fûszerekkel. Magyarországon
különlegességnek számít, mert
rajtunk kívül senki nem csinál
vaddisznó-termékeket – mondta a Telkiből érkező Kosztricz
László, aki maga vadássza a
vaddisznót a Bakonyban. Mint
mondta, vaddisznóból készült
termékeire nagy a kereslet
Érden; nemcsak a pástétomot,
hanem a vaddisznó-rillette‑et
(avagy húslekvárt) is sokan
vásárolják.
Sokan érdeklődtek a vásáron kapható könyvek iránt is.
Egy idős asszony Wass Albert
mûveit nézegette az egyik asztalnál. „Jó volna egyszer beleolvasni, hogy milyenek is ezek az
művek” – mondta mosolyogva.
Már megszokhattuk, hogy a

Magyarok Vásárán nagyon sok
érdi kínálja portékáját: húst,
mézet, otthon készített edényfogó kesztyût. Volt azonban olyan
árus is, aki Budapestről érkezett: az általa kínált kecsketejes
kozmetikumoknak visszatérő
vevői vannak. Jöttek árusok az
országhatáron túlról is: Kovács
Pali Ferenc jeles népi bútorfestő
a Kolozs megyei Mákófalván él
és alkot.
– Magamtól tanultam meg
a mesterséget. Korán elhalt
nagyapám munkái adták az alapot – mesélte a mester, aki a
bababútor-méretû makettektől
a fadíszeken át a szalvéta- és
gyertyatartókig mindent a jellegzetes mákófalvi motívumokkal díszít.
– A második világháború előtt
mûködött nálunk egy mûhely,
ahol a fiatalok megtanulhatták
az asztalosmunkát és a bútorfestést. A mákófalvi bútorfestés
jellemzője, hogy tömör színeket
használ, kék alapon, és a virágokat egy szálra fûzve ábrázolja.
Jellegzetes motívuma a fejjel lefelé álló tulipán is – mutatta a népi
bútorfestő, aki egyben a Bokréta
Kulturális Egyesület elnöke.
Kellemesen telt ez a délelőtt
azoknak is, akik nem vásárolni, csak nézelődni, kóstolgatni
jöttek. Karácsonyi dallamokba
és finom illatokba burkolózva
érezhette magát az is, aki csak
átsétált a téren – bár, ahogy láttuk, igen kevesen voltak azok,
akik megelégedtek a sétával,
és nem vásároltak semmit a
Magyarok Vásárán, amivel
kapcsolatban mindössze egy
kifogás merült fel árusok és
vevők részéről: hogy túl ritkán
rendezik.

Á. K.

Maczákné Érden készíti és árulja gyógynövényes szappanjait és illatos
alvósállatkáit

A vaddisznó-pástétom és -rillette igazi különlegesség – és nagyon
kelendõ is

A házi szörpök és lekvárok asztalánál sokan nézelõdtek és vásároltak
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vánt terhesség megelőzésére. A módszer csak akkor
alkalmazható, amikor sürgősségi fogamzásgátlásra
van szükség, akkor viszont feltétlenül! Rendszeres
fogamzásgátlásra nem alkalmas!
Mennyi időn belül alkalmazható?
A sürgősségi fogamzásgátlás 72 órán belül nyújt
lehetőséget az említett vészhelyzetekben a megelőzéshez. Tehát van idő átgondolni a történteket és orvoshoz fordulni segítségért. Szükségtelenül nem szabad késlekedni a sürgősségi fogamzásgátlás alkalmazásával, mert az a módszer hatékonyságát kedvezőtlen irányba befolyásolhatja. Ha a tabletták bevételét
követően 2 órán belül hányás jelentkezik, meg kell
ismételni az adagot, mert valószínűleg nem szívódott még fel.
Mit tartalmaznak a sürgősségi fogamzásgátlók?
A sürgősségi tabletták sárgatest-hormont tartalmaznak. Ez a speciális alkalmazásnak megfelelően
(a nem védett szexuális aktust követő gyors, eredményes segítség érdekében) egy alkalommal nagyobb
mennyiségű hormonbevitelt jelent, mint az utóbbi
évek alacsony hormontartalmú, rendszeresen szedendő fogamzásgátló tablettáinak egy napi adagja.
Hogyan fejti ki hatását?
Attól függően, hogy mikor alkalmazzuk a sürgősségi fogamzásgátlást, befolyásolja a tüszőrepedést,
megakadályozza a fogamzást és/vagy a beágyazódást. A beágyazódott, megtermékenyített petesejtre,
tehát a méhben fejlődő terhességre már nincs hatással. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a sürgősségi fogamzásgátlás nem hoz létre abortuszt, másrészt a késői
alkalmazás esetén nem kell tartani magzati ártalomtól, tehát a terhesség kihordható.
Figyelmeztetés!
A sürgősségi fogamzásgátlás nem véd a szexuális
úton terjedő betegségekkel szemben. Ha felmerül annak a gyanúja, hogy az AIDS vagy más nemi fertőzés
lehetősége fennáll, azonnal orvoshoz kell fordulni!
Fontos tudni!
Ha ismét védekezés nélküli aktus követi a sürgősségi fogamzásgátlás alkalmazását, erre az alkalomra már nem vonatkozik a védő hatás. A sürgősségi
fogamzásgátlás alkalmazása után feltétlenül beszélni kell az orvossal, hogy a jövőben, tudatosan felkészülve a fogamzásgátlásra, hogyan lehet elkerülni a
vészhelyzeteket. A sürgősségi fogamzásgátlók kizárólag orvosi vényre kaphatóak a patikákban!
Alkalmazható-e rendszeresen?
Mivel a sürgősségi fogamzásgátlás gyakori alkalmazás esetén a fogamzásgátló tablettákhoz viszonyítva alacsonyabb hatékonyságú és alkalomszerűen nagyobb mennyiségű hormonbevitelt jelent, ezért
nem alkalmas rendszeres fogamzásgátlásra.
Dr. Zalai Károly
gyógyszerész

Monspart Sarolta: Mozogjunk Alexandra
a munkahelyünkön!
téli tanácsai
Béres Alexandra fitneszedző
kollégák és saját szakmai tapasztalatait gyűjtötte össze annak érdekében, hogy minél kevesebb betegeskedéssel ússzuk
meg a hideg évszakot.

„Mindössze” nyolcmillió
magyart kéne még mozgásra bírni. Ez a terve Monspart
Sarolta egykori tájfutó világbajnoknak. A Magyar
Olimpia Bizottságban a szabadidősportért felelős alelnökként skandináv módra
terelné a népet a mezőre.

– A tömegsportért rengeteget
tesz. Mire ezt kimondtam, hatalmasat sóhajtott. Miért?
– Mert falakba ütközöm elég
gyakran. Nem tudom, mivel hívjam fel ennek a fontosságára a
figyelmet. Gyújtsam fel magam
a Parlament előtt, hogy picit jobban figyeljenek már? Nem jobbés baloldal amiről beszélek, de
a politikusok osztják el a pénzeket. És az, hogy hány érmünk
lesz egy olimpián, csak egy szelet. Százezrek futnak, bicikliznek, síelnek, járnak terembe
vagy űznek valamilyen harcművészetet saját költségen. Sokan
vagyunk, akik szabadidőnkben
mozgunk, de egy kis támogatás jól jönne, hogy a maradék
nyolcmillió magyar is kezdjen
magával valamit. A hatvan év

Fotó: Sáfár Tibor

– Mindig hihetetlen életvidámságot sugároz, hogy érzi magát?
– Köszönöm jól, részben talán
azért is, mert még mindig a sport
a mindenem. Harmincnégy évig
futottam, egy kullancs miatt sántítok, de nem távolodtam el a mozgalomtól. Heti háromszor nagyjából öt kilométert futómozgással
haladok.

felettiek három milliónál is többen vannak. Fontos lenne őket
is bevonni.
– Mire gondol?
– Skandinávoknál bevett szokás, hogy tavasztól őszig a zöld
területeken szerdán és pénteken
ingyenes, félórás gimnasztika van.
A polgármester fizeti a tanárt és a
hangosítást. De ugyanilyen fontos
lenne az aktív korosztályokat is
megmozgatni, például munkahelyi kereteken belül. Néhány nagy
multit leszámítva a munkahelyi
sport nálunk sajnos még gyerekcipőben jár.
Molnár Attila

Béres Alexandra azt mondja: merjünk nyugodtan a téli hónapokban is a szabadban sportolni. A
heti háromszor fél óra kocogás
pozitív hatással van az ellenálló
képességünkre. Alexandra szerint
érdemes a tízórai vagy uzsonna
időben nyers zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani, almát, zellert és
sárgarépát. Napi 2-3 liter folyadék
fogyasztása ilyenkor is ajánlott.
Végezetül itt van Alexandra
csodareceptje megfázás ellen, ami
szerinte a leghatásosabb gyógyszer. Egy forró fürdőben érdemes
elkortyolgatni egy hirtelen forrázott gyömbér italt, amit citrommal és mézzel kell ízesíteni. ksz

A TESTÉPÍTŐ NEHEZEN KEZELHETŐ GYERMEKEKET EDZ FÓTON

Kiss Jenő: A célkitűzések éltetik az embert
Kiss Jenő világbajnok testépítő nem csak kimagasló eredményei miatt egyedülálló Magyarországon.
Kihagyott 15 évet, de most jobb formában van, mint valaha és biztos benne, hogy színpadra áll a
Mr. Olympián. Emellett súlyos problémákkal küzdő, nehezen kezelhető gyerekeket edz, mert hisz
benne, hogy célokkal és akaraterővel minden megváltoztatható.
– Az akaraterőt lehet fejleszteni?
– Csak egy bizonyos pontig. Nekem sem nagyobb
az akaraterőm, mint bárkinek. Abban hiszek, hogy
amit az ember igazán akar, azt el tudja érni. Nekem
most az a célom, hogy a Mr. Olympián a színpadra
állhassak. Szerintem a célkitűzések éltetik az embert.
Küzdeni jó, egy helyben állni unalmas.
– Ha egy átlagember a tükörbe néz, arra keresi a
választ, hogy jól néz-e ki a kedvenc ruhájában, tetszik-e a többieknek. Ön ilyeneken nem is gondolkodik?
– Dehogynem, nekem is van egóm. De elsősorban szakmailag nézek tükörbe, ezért inkább azt figyelem, hogy a combom hátsó részén a hajlító izom
nem eléggé éles, vagy hogy nem annyira kerek a vádlim belső része, mint azt én szeretném.
– Az igaz, hogy a versenyekre már annyira kifáradnak, hogy hiába a hatalmas izmok, semmi erejük sincs?
– Igen. A színpadon vagyunk fizikálisan a legroszszabb állapotunkban, hiszen a szervezet ki van éheztetve és száradva, mert zsír és vízmentesnek kell lennünk. Ott állva mosolygunk, mutatjuk, hogy milyen
erősek vagyunk, és jól érezzük magunkat, de ennek
az ellenkezője igaz. A verseny előtti 6-8 hét kőkemény diéta. Nekünk az az időszak olyan, mint a futónak az utolsó kilométer.
– Önkéntesen edzéseket tart a Fóti gyermekotthonban élő, súlyos pszichés zavarokkal küzdő, speciális szükségletű gyermekek részére. Miért találta
ezt ki?
– Szeretném nekik megtanítani az akaraterőt, nem
csak a sport-, de az élet felé is. A sportnak komoly
nevelő hatása van, ez a srácokon is jól látszik. Az elején nem értettünk szót egymással, de az edzés közepén már kezdtek rendeződni, szót fogadni. Most már
alázatosak, tisztelettel közelednek felém. Azt erősítem bennük a példámmal, hogy ha nekem sikerült,
nekik is sikerülhet. Beszélgetünk, és én is sokat tanulok tőlük.
szd

Rubint Réka: A gyümölcs nem segíti a fogyókúrát
Fotó: Sáfár Tibor

SÜRGŐSSÉGI FOGAMZÁSGÁTLÁS

Az utódok létrehozása mellett az ember esetében a
szexualitás másik célja az örömszerzés, amely elidegeníthetetlen része az emberi boldogságnak. Az
utódok létrehozásától elvált örömszerzés csak görcsök, félelmek nélküli szexuális kapcsolatban teljesülhet. Ehhez segít hozzá bennünket a megbízható fogamzásgátlás, melynek milliók által alkalmazott módszere a hormonális fogamzásgátló tabletták szedése. A fogamzásgátló tabletták szedése lehetővé teszi a tervezett gyermekvállalás időpontjának szabad megválasztását. Azonban olyan vészhelyzetek is adódhatnak, amikor nem történik védekezés, vagy hiba csúszik a védekezésbe és nem
várt terhesség veszélye fenyeget. Erre az esetre is
van megoldás, hogy a nem kívánt terhesség megszakításával járó trauma és kockázatok elkerülhetők legyenek.
Az abortuszkérdés mind népességpolitikai, mind
népegészségügyi szempontból a kiemelt problémák
közé sorolható. Megoldásában a nem kívánt terhességek számának csökkentése az elsődleges cél. Nagy
jelentőséggel bír a fiatalok felvilágosítása és egészségnevelése.
A nem kívánt terhességek kialakulása a nem,
vagy nem megfelelően alkalmazott fogamzásgátlásnak köszönhető. Ide tartoznak például a fiatalok között egyre népszerűbb óvszer használatával kapcsolatos problémák vagy a fogamzásgátló tabletták szedésében bekövetkező hibák. De nem szabad megfeledkeznünk azokról az esetekről sem, amikor nem
várt szexuális aktus következik be, és a fiatal kellő ismeretek hiányában nem számol a terhesség kialakulásának veszélyével és nem védekezik. A másik csoport a már kellő ismeretekkel rendelkező korosztály, akiknél a szexuális aktus viszonylag ritkán
következik be, ezért nem kívánnak rendszeresen fogamzásgátló tablettát szedni. Az alkalmi kapcsolatra viszont nyitottak, és megfelelő biztonságban szeretnék azt vállalni. Ebben az esetben az aktus vélhetően váratlanul következik be.
Ilyenkor célszerű, ha előre felkészülnek az alkalmi
fogamzásgátlásra, például óvszerrel, és szükség esetén gondolnak a sürgősségi fogamzásgátlásra, mert
az óvszer esetében viszonylag gyakoriak a használatból adódó hibák. Abban az esetben, ha fennáll a
veszélye a nem kívánt terhesség létrejöttének, azaz
a pár nem vagy hibásan védekezett, a sürgősségi fogamzásgátlás nyújthat segítséget. Ahogy a nevében
is benne van, a sürgősségi fogamzásgátlás a terhesség elleni védekezés egyik speciális formája.
Mit jelent a sürgősségi fogamzásgátlás?
Olyan szexuális aktust követően, amikor védekezés nem történt vagy hiba csúszott a védekezésbe
(pl. óvszer kiszakadás), illetve kriminális esetekben,
néhány napon belül még van lehetőség a nem kí-
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Hajdú Péter műsorában, a
Frizbiben volt vendég Schobert
Norbi és felesége, Rubint Réka.
A fitneszguru és neje nem csak
az asztalnál ülve beszélgetett a
műsorvezetővel, hanem főzőtudományukat is megvillantották. A stúdióban berendezett kis
konyhában egy tésztaételt készítettek el, és közben a helyes táplálkozásról beszélgettek.
Norbiék elmondták, hogy az étkezési szokások megváltoztatása sokkal eredményesebb fogyókúrát eredményez, mint a heti
testmozgásra fordított idő megsokszorozása. A házaspár bőséges reggelit ajánl, hogy az beindítsa az anyagcserét, a fogyókúra legfontosabb szempontjának pedig azt tekinti, hogy ala-

csony glikémiás indexű ételeket
fogyasszunk.
Rubint Réka ugyanakkor azt is
bevallotta: ő sem táplálkozik teljesen egészségesen. – A helyes
táplálkozáshoz fontos, hogy kellő mennyiségű folyadékot juttassunk a szervezetbe. Lehetőleg vizet, nem pedig valamilyen cukros
üdítőt. Én ebben sajnos nagyon
nem vagyok jó, alig iszom, pedig
ezt nem szabadna – magyarázta
Rubint Réka, aki azt is elárulta,
bizony azok sem járnak jól, akik
azzal próbálnak fogyókúrázni,
hogy esténként csak gyümölcsöt
esznek. – A gyümölcscukor megemeli a vércukorszintet, és az esti
gyümölcsevésnek az lesz a vége,
hogy az ember késő este rettenetesen megéhezik, és szinte feltépi
a hűtőt.
B.Gy.

Rémfilm indította be Natasa szülését
Hírességek vallanak legbensőbb félelmeikről a
Ridikül című műsorban. A háromszoros olimpiai
bajnok kajakozó, Janics Natasa bevallotta: viszolyog a horrorfilmektől, de furcsa módon, a rémfilmekkel köthető össze élete egyik legszebb élménye.
Janics Natasa ritkán néz horrorfilmet, a véresebb jeleneteknél mindig becsukja a szemét. – Szerintem
azért szoktunk ilyen filmeket nézni, mert nem velünk történik, és ilyenkor kicsit megnő az adrenalin
a szervezetünkben. A durvább jeleneteknél viszont
a gyomromban van a félelem – rémüldözött Natasa.
A sportolónő várandóssága alatt végig próbálta kímélni magát a stresszhelyzetektől, de a terhességének
utolsó napjaiban végül rossz csatornát választott, ami
nem várt eseményt eredményezett nála. – Nyolc hónapig semmiféle stressz nem ért a terhességem alatt.
A szülés előtti utolsó napok egyikén este kapcsolgattam a televíziót, és az egyik csatornán egy horrorfilm
ment. Végignéztem. A film végén kimentem a fürdőszobába, ahol észrevettem, elfolyt a magzatvizem.
Nálam egy rémfilm indította be a szülést.
K.Sz.
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Adventi séta

Tisztelt Érdi Választópolgárok!

Érd Óváros közösségei, az érdi Horvát
Önkormányzat, az érdi Lengyel Önkor
mányzat és az érdi Német Önkormányzat
tisztelettel, szeretettel várja és hívja az
érdeklődőket a hagyományos Érd Óvárosi
Adventi sétára: 2013. december 21. –én
16 órára.
A séta első állomása a Szent Mihály
templom, ahol az ünnepi szentmisét Boros
Zoltán plébános úr mutatja be, szolgál a
Rosenbrücke énekkar és Pokornyi István
kántor.
A szentmise keretein belül megem
lékezünk tiszteletreméltó Bogner Mária
Margitról, majd a helyi óvodások betlehemi
játéka, valamint illír-rác-horvát karácsonyi
szokások bemutatása következik.

Mint Önök előtt is ismeretes, 2014. évben kerül sor az országgyûlési képviselők,
az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására.
A helyi választás lebonyolításához várjuk

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOKBA
választójoggal rendelkező állampolgárok jelentkezését.

A séta állomásai:
1. Tiszteletreméltó Bogner Mária Margit
vizitációs nővér sírja, a templom
oldalánál.
2. A Zárdakert volt temetőjének megláto
gatása, tiszteletreméltó Bogner Mária
Margit nővér első sírja.
3. Artézi kút, közösségi karácsonyfa.
4. Fogadalmi kápolna.
5. Az iskolában agape.
Megköszönjük, ha gyertyával, lámpás
sal lesz velünk az immár 10 éves sétánkon.
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Védnök: Érd-Óváros Szent
Mihály Alapítvány

Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíj 
2014. évi elosztásáról
Az Oktatási és Művelődési Bizottság a 70/2013. (XI.28.) OMB számú határozatával döntött a Bursa Hungarica Felső
oktatási Önkormányzati Ösztöndíj keretösszegének az elosztásáról.
A pályázati felhívásra 96 hallgató nyújtotta be az A típusú, 4 tanuló a B típusú pályázatát Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzatához.
Az Oktatási és Művelődési Bizottság a 2014. évben 83 pályázót ( A típus) támogat 1500-3000 Ft/hó összeggel. A támo
gatást kiegészítheti Pest Megye Önkormányzata, illetve kiegészíti az Emberi Erőforrás Minisztérium.
A Humán Iroda minden pályázót értesít a pályázat eredményéről.
2013.
december
18. az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatja az ösztöndíj végleges összegéről.
A támogatott
pályázókat

Humán Iroda

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
17. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a
településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.
A 17. § (2) bekezdése szerint „A választási bizottság választott tagja az lehet,
aki az országgyûlési képviselők választásán jelöltként indulhat.”
Fentiek értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, akivel szemben a Ve. 18. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak nem állnak fenn.
A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság
választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.
A szavazatszámláló bizottság választott tagját a jegyző javaslatára a Közgyûlés
választja meg.
Kérem, hogy aki munkájával az ismertetett feltételek alapján szívesen segítené a választások helyi lebonyolítását, és személyével szemben kizáró ok nem
áll fenn, Érd Megyei Jogú Polgármesteri Hivatalban mûködő Helyi Választási
Irodában (Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1-3. I. emelet 111. szoba) legkésőbb 2014. január 31. napjáig szíveskedjék személyesen, postai úton, vagy a
valasztas@erd.hu e-mail címen (szkennelve) jelentkezni, a csatolt jelentkezési
lap és összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltésével, mely a honlapról letölthető (erd.hu/Fontos/Felhívások, tájékoztatók), illetve a Polgármesteri Hivatal
főépületének portáján személyesen átvehető. A kitöltött nyilatkozatokat pedig
a Polgármesteri Hivatal főépületének portáján kihelyezett gyûjtődobozba kérjük elhelyezni.
Amennyiben további kérdése van a 06/23/522-374 telefonszámon állunk
szíves rendelkezésére.
Segítéségét előre is köszönjük!
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
HVI vezetője

VETÉLKEDŐ

Erzsébet-vetélkedő

Kárpát-medencei gyerekeknek!

Ajándék vagy nyaralás?
Esetleg mindkettő, ha az élmezőnyben végzel az Erzsébet-vetélkedőn, mely
Magyarország büszkén csillogó és szerényen rejtőzködő kincseit segít ismét felfedezni.
A négyfordulós vetélkedő során 2013 novemberétől 2014 februárjáig az internet
segítségével megoldandó szórakoztató és érdekes feladatok teszik próbára tudásotokat
és türelmeteket. A legeredményesebb csapatok 2014 tavaszán szóbeli döntőn
versenghetnek a tárgynyereményekért, valamint üdülési lehetőségekért.
A vetélkedő kezdete: 2013. november 15.

Játssz és nyerj az Erzsébet-vetélkedőn!
További részletek és regisztráció: www.vetelkedo.erzsebetprogram.hu
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Karácsonyi jótékony vásárok az iskolákban is

Díszek, ajándéktárgyak,

Érdi Újság
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Ünnepi készülõdés az óvodában

kézmûves finomságok

A szerző felvételei

Nemcsak a kereskedõk, kézmûvesek, hanem egyes
iskolák is karácsonyi vásárral készülnek az ünnepre;
a gyerekek, szülõk által készített díszeket, ajándéktárgyakat, finomságokat kínálják az érdeklõdõknek, a
bevételt pedig a diákok programjaira fordítják.

A Gárdonyi iskola vására már a nyitás napján – azaz hétfõn – is nagyon
népszerû volt
Manapság többféle karácso
nyi vásárral találkozhatunk: a
kézmûves termékeket árusítóval,
a fővárosi turistacsalogatóval, a
nagyáruházak előtérébe kitelepült
kiskereskedőkével. Aki akar, jóté
kony célú rendezvényeken vagy
megváltozott munkaképességûek
által készített termékek vásárán

szerezheti be a karácsonyi szí
ves szuvenírt – sőt, iskolákban is
vásárolhat, a gyerekek és szülők
kezéből kikerült díszeket, aján
dékokat, a szülők által készített
finomságokat. Ezek az apróságok
nemcsak olcsók, de kedvesek,
ötletesek is – és nemcsak a szülők
szemének, szívének.

Az Érdi Batthyány Sport
iskolai Általános Iskola decem
ber 2. és 20. között tartja
„adventi forgatag” elnevezésû
rendezvényét, amelynek kere
tében minden nap megaján
dékozzák az iskola tanulóit,
kézmûves foglalkozásokon
ajándékokat és díszeket készí
tenek, bolhapiacot tartanak,
bécsi buszkirándulást, adventi
versenyt, karácsonyi ünnepsé
get szerveznek a diákoknak.
Az adventi forgatagot immár
negyedik éve rendezi meg az
iskola, idén először karácsonyi
vásárral kiegészítve: december
16-tól 19-ig minden délután
fél négytől hat óráig mutat
ják be és árusítják a gyerekek
által elkészített ajándéktárgya
kat, díszeket, illetve az otthon
készült házi finomságokat,
süteményeket. A szervezők
igyekeznek valódi karácso
nyi hangulatot adni az isko
lai vásárnak: a „standokat” a
kertben állítják fel, ahol dísz
kivilágítással, gyermek és fel
nőtt előadók mûsorával várják
az érdeklődőket. A gyerekek,
szülők által készített díszek,
finomságok eladásából befo
lyó pénz az iskolát illeti, és a
gyerekek programjaira fordít
ják: kirándulásra, sportrendez
vényre, gyereknapra.
Első alkalommal tartott kará
csonyi vásárt az Érdi Gárdonyi
Géza Általános Iskola és
Gimnázium is. A december 1618-án, hétfőn, kedden és szer
dán déltől hat óráig tartó ren
dezvényt az intézmény szülői
munkaközössége szervezte.
Mint Ivánszkiné Fintor Ágnestől,
a munkaközösség vezetőjétől
megtudtuk, elsődleges céljuk
az volt, hogy a szülők ne csak
az osztálykirándulásokon, érte
kezleteken találkozzanak.
– A vásár előkészülete több
napot igénybe vett. Díszeket,
süteményeket, kézmûves ter
mékeket,
ajándéktárgyakat
készítettek a gyerekek, felnőttek
segítségével. A vásáron minden
osztály a saját tárgyait árulta
közösen, és a befolyó pénz is az
osztályt gazdagította; van, ahol
a ballagásra, van, ahol kirándu
lásra költik – mondta a munka
közösség vezetője, aki úgy látja:
a közös készülődés összeková
csolja a szülőket, és jó mulatság
a gyerekeknek.
Aki nem venni, hanem készí
teni szeretne apróbb ajándéko
kat, annak is érdemes ellátogat
ni egy‑egy iskolai vásárra, hátha
ötleteket kaphat, cserélhet, süte
ményt kóstolhat, jó receptekhez
juthat – nem rohanós, hanem
meghitt, gyermeki karácsonyi
hangulatban.

Á. K.

Tájékoztatás Érd Megyei Jogú Város Esélyteremtõ Ösztöndíjáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Oktatási és
Mûvelődési Bizottsága az Érd Város Esélyteremtő
Ösztöndíjpályázatáról szóló 30/2013.(IX. 30.)
önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés
ben foglalt jogkörében eljárva az Esélyteremtő
Ösztöndíjpályázat 2013/2014. tanévre szóló
pályázatait elbírálta.

Az 68/2013.(XI. 14.) OMB határozat alapján az
alábbi 7 tanuló részesül 10 000 Ft/ hónap összegû
tanulmányi ösztöndíjban:
Balogh Julietta, Góman Dominik, Kertész
Jennifer, Liszencziás Elvira, Pálfi Barbara, Saphír
Ágnes és Ván Evódia.

A Fidesz nyugdíjas tagozata ezúton kíván békés, boldog
karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet
minden kedves olvasónak.
Üdvözlettel, a tagozat nevében

Fülöp Sándorné, a tagozat elnöke

Karácsonyra készültek a gyerekek, a szülõk és az óvónénik az Ófalusi Óvodában. Díszek, apró ajándékok
és sok-sok mézes került ki az apró kezek közül a december 11-i adventi foglalkozáson, amelyen – immár
hagyományosan – Pomázi Zoltán zenélt és énekelt az óvodásoknak.

A Fidesz zöld tagozata boldog, békés karácsonyt és eredményekben gazdag új esztendőt kíván minden kedves olvasónak.
Üdvözlettel a tagozat nevében

Bada Zoltán, a tagozat elnöke

Fokozódik az ünnepi
hangulat Biatorbágyon
Egyre fokozódik az ünnepi hangulat a Premier
Outletben. A november elején felkapcsolt díszkivilágítás mellett karácsonyi vásár, az általános iskolások
számára meghirdetett rajzpályázatára beérkezett alkotásokból összeállított kiállítás és ünnepi kedvezmények várják a Biatorbágyra látogatókat.
2013 novemberének elején a Premier Outlet ünneplő köntösbe öltözött, egy kis ceremónia keretében felkapcsolta környezettudatos, közel 100 000 darab LED
izzóból álló karácsonyi világítását. Az ünnepi hangulat megalapozását decemberben tovább szeretné fokozni. A központ ezentúl Karácsonyig minden hétvégén vásárral kedveskedik látogatóinak, ahol nem csak
a finomságok kedvelői, de az egészséges életmód hívei is találhatnak kedvükre valót. Többek között csokoládékülönlegességek, finom szaloncukrok, ízletes natúr gyümölcslevek, kézműves sajtok, biotermékek, valamint természetes alapanyagokból készült szappanok
találhatóak a vásár standjainál.
Az ünnepi hangulat további fokozásaképpen 2013.
december 7-étől karácsonyi kiállítás is várja a Center
vásárlóit. Az outlet központ ugyanis rajzpályázatot hirdetett az általános iskolásoknak, amelyre közel ezer alkotás érkezett. A Premier Outlet nagy doboz csokoládéval jutalmazta a három legjobbnak ítélt rajz készítőit, a 2. osztályos Pannát a III. kerületi Krúdy Gyula
Általános Iskolából, a 6. osztályos Viktóriát és Zsófiát
közös alkotásukért a Biatorbágyi Általános Iskolából
és a 10. osztályos Antalt a IX. kerületi Dió Általános
Iskolából, ahová középsúlyosan értelmi fogyatékos gyerekek járnak.
A pályázók iskolái is gazdagabbak lettek egy-egy
pompásan feldíszített karácsonyfával, amit Imre Csaba,
a Center igazgatója adott át december 6-án az izgatott
gyerekeknek, akik nagy mosollyal köszönték meg a fát.
A nyertesek mellett hat kiválasztott alkotást különdíjjal jutalmazott a központ zsűrije. A legszebb rajzok
pedig személyesen is megtekinthetőek egy ideiglenes
kis kiállítás keretében, hogy mindenki részese lehessen annak az örömnek, amit a Karácsony jelent a gyerekek számára.
Ahhoz, hogy a Karácsony várása pedig még örömtelibb legyen, a biatorbágyi outlet központ az állandó
30-70%-os kedvezmények mellett extra kedvezményekkel várja a vásárlókat, hogy az ajándékok beszerzésén
túl maradjon keret az idei tél legstílusosabb darabjainak megvásárlására is.
S

Becker Panna (2. osztály, Krúdy Gyula Általános Iskola)

Kovács Viktória - Szmuda Zsófia
(6. osztály, Biatorbágyi Általános Iskola)

Lakatos Antal Imre Csabával
és a Dió Általános Iskola
igazgatójával
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A szerző felvétele

Újjáépül az utánpótlás-bázis

A teremben azért ilyenkor jobb az idõ…
Mozgalmas évet hagy maga mögött az Érdi
VSE labdarúgó szakosztálya. A változások
nem csak a felnőtt labdarúgó csapatot
érintették, hanem az utánpótlás csapatok
mûködésére is jelentős kihatással voltak.
A megváltozott körülmények miatt szükségessé vált az éves költségvetés felülvizsgálata és a kiadások bevételhez való igazítása. Ennek egyik lépése volt, hogy a lejárt
szerződésû utánpótlásedzők korábbi szerződésben foglaltak szerinti alkalmazására nem
volt lehetőség a továbbiakban. Az egyesület
elnöksége a költségvetés ismeretében nem
tudta elfogadni az utánpótlásedzők bérigényét, illetve ők sem fogadták el az elnökség
erre vonatkozó ajánlatát. Ezzel akár pontot is
tehetnénk az ügy végére, mondván: mindenki megy tovább a maga útján, hiszen az nem
ritka eset, hogy egy szerződést valamilyen
okból – és nem csak a labdarúgásban – nem
hosszabbítanak meg. Az élet azonban nem
ilyen egyszerû és sokszor váratlan fordulatokat produkál.
A kialakult helyzet – edzők nélkül maradnak a gyerekek – és az átmeneti nehézség
időszaka keltette bizonytalanságból komoly
veszteség érte az utánpótlás csapatokat.
A közel másfél száz gyerek jelentős része

követte korábbi edzőjét, míg másik része az
Érd környéki csapatoknál kereste a további játék lehetőségét. A kialakult helyzet
nem kis feladat elé állította az egyesület
vezetését, hiszen a kötelezően indítandó
utánpótlás csapatok nevezése is veszélyben
volt. Ennek hiánya pedig a felnőtt csapat
megyei I. osztályból való kizárását vonta
volna maga után. A szervezési munkának
és az erőfeszítéseknek köszönhetően sikerült végül az akadályokat elhárítani és biztosítani a felnőtt csapat indulási jogát.
Az utánpótlásbázis újbóli felépítéséről
adott tájékoztatást Patkó György (Pepe) aki
az U9, az U11 és az U13 korosztály szakmai
munkáját irányítja.
– Szeptember elején láttunk munkához.
Tekintettel arra, hogy több korosztályban
alig-alig maradt játékos, szinte a nulláról
kellett kezdenünk az utánpótlásbázis felépítését. Első lépésként az általános iskolákat
kerestük fel és szórólapokon keresztül hívtuk fel a gyerekek figyelmét a sportolási lehetőségre. Felhívásunk nyitott fülekre talált,
mert hétről-hétre egyre több gyerek jelent
meg az edzéseken. A gyerekek egymásnak
adták tovább, milyen jó hangulatban, családias légkörben, kiváló szakmai munka

és szinte tökéletes technikai háttér mellett
zajlik az edzés. Így egyre több gyerek már
a barátaival együtt vesz részt az edzéseken.
Az elsődleges cél a szakmai munka mellett a
labdarúgás megszerettetése, a közösség, az
összetartozás erősítése. A nagy konkurencia
ellenére – fiú kézilabda beindulása, teremfoci
– a vártnál gyorsabb és nagyobb eredménynyel sikerült egy komoly bázist létrehozni.
Alig két hónap alatt 54 fővel gyarapodott az
utánpótlás csapatokban játszó gyerekek létszáma és számos korosztályban – U18, U13,
U11, U7 – már bajnoki részvételre alkalmas
kerettel dolgoznak az edzők.
– Nyugodtan kijelenthetjük, hogy minden
híreszteléssel ellenétben az Érdi VSE-nek
van utánpótlás szakága, és ma már minden
korosztályban komplett csapatokkal tud
kiállni a versenyeken. A legkisebbeknek
– 7-9 évesek – heti két alkalommal, míg a
nagyobbaknak – 10- 18 éveseknek – heti
három alkalommal tartunk edzést. A téli
hónapokra sem kell a futballcipőt szögre akasztani, mivel részben a világítással
rendelkező mûfüves pálya, részben pedig
a Batthyány sportiskola tornaterme áll rendelkezésünkre. A gyerekek versenyeztetését is sikerült megoldanunk. Õsszel, igaz
még nem önálló csapattal, de az U11 és az
U13 korosztály részt vett a Bozsik programban szervezett versenyeken. Tavasszal
pedig már a többi korosztály bevonásával
önállóan az Érdi VSE színeiben szándékozunk indulni a tornákon.
Mint megtudtuk: a téli hónapok sem fognak esemény nélkül eltelni. Decemberben
két gyerek tornán is részt vesz az Érd –
Diósd és Százhalombatta – majd február
9-én Érden lesz megrendezve a Vitkó Béla
emléktorna. A célok között szerepel az is,
hogy az utánpótlásbázist tovább építve megteremtsék a lehetőséget a következő bajnoki
kiírásban – 2014/15 – az érdi csapatok körzeti bajnokságban való induláshoz illetve a
legkisebbeknek a Bozsik programban való
részvételéhez. Ezért továbbra is várják valamennyi korosztályba a labdarúgást szerető
gyerekek jelentkezését.

Harmat Jenő
Készülünk a szeretet és a békesség ünnepére. Nem tegnaptól, hanem már hetek óta, a
szokásosnál is hajszoltabbak
az emberek. Mindenki siet,
ha hosszú a sor, akkor morog,
lökdösődik, rosszabb esetben
szitkozódik. Mindez a nagy készülődés jegyében. Komor, dühödt arccal rohanó embereket
látunk, akik folyton idegesek,
mert egy nagy ünnepre kell
készülniük, amelyen mindennek tökéletesnek kell lenni. Azt
várják, hogy majd december
24-én este majd megtörténik
a csoda. A csoda, amire mindenki vágyik: egyszerre csend
lesz, leszáll a békesség, a szeretet és a jóság. Na, de addig?
Vajon az advent nem a csendes
készülődés időszaka? Időt ad,
hogy felkészítsük szívünket a
szeretetre. Nem ártana hát előtte is gyakorolni. Lehetne talán
türelmesebben is eleget tenni
a bevásárlási kötelezettségnek,
sokkal inkább másokra is odafigyelve. Akár idegenekre is,
bárkire. Tülkölés, lökdösődés,
szitkozódás nélkül. Még akár
egy parányi mosolyt is megengedhetnénk magunknak. Nem
kerül semmibe, mégis óriási érték, és gazdagít.
Minderre biztosan sokan azt
mondanák, inkább egy jól megtömött erszény, az gazdagít, de
egy mosoly? Szerencsére nem
így vélekedett az az asszony,
aki egy erszényt talált bevásárlás közben. Nem tette el magának, nem ürítette ki a tartalmát,
hanem átadta a kasszánál. Nem
magára gondolt, hanem arra az
emberre, aki elveszítette, hogy
mennyire hiányzik majd a pénztárca tartalma annak, aki most
keresi a bukszáját. Az alábbi rövid, szívmelengető történetet T.
M.-né (kérésére nem közöljük
a nevét) osztotta meg velünk.
Egyrészt azért, mert végtelenül
hálás, hogy a becsületes megtalálónak köszönhetően vissza-

Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal
Karácsonyi ünnepek körüli
munkarendjérõl
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Érd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje
decemberben – 2013. munkaszüneti napok körüli munkarendrõl
szóló 28/2012. (IX.4.) NGM rendeletet figyelembe véve – az
alábbiak szerint alakul:
2013. december 06. (péntek)
Ügyfélfogadás a Hivatalban
2013. december 07. (szombat)

Munkanap 800 – 1630 óráig
1300 - 1630 óráig
Pihenõnap

2013. december 13. (péntek)
Ügyfélfogadás a Hivatalban

Munkanap 800 – 1630 óráig
1300 – 1630 óráig

2013. december 20. (péntek)
Ügyfélfogadás a Hivatalban
2013. december 21. (szombat)

Munkanap 800 – 1630 óráig
Nincs
Pihenõnap

2013. december 23. (hétfõ)
2013. december 24. (kedd)
2013. december 25. – 26. (szerda-csütörtök)
2013. december 27. (péntek)
2013. december 30. (hétfõ)
Ügyfélfogadás a Hivatalban
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyzõ

Igazgatási szünet
Pihenõnap
Ünnepnap
Pihenõnap
Munkanap
1300-1830

T. Mészáros András
polgármester

Az ÉTH évvégi munkarendje
Tájékoztatjuk tisztelt lakossági ügyfeleinket, hogy az Érd és Térsége
Hulladékkezelési Nonprofit kft. (ÉTH) az év végi ünnepeken is változatlan
munkarendben, az egyes városrészekben az eddigi megszokott időpontokban
végzi a hulladékszállítást.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálatunk 2013. december 21-től
2014. január 2-ig telefonon áll a lakosság szolgálatára.
Telefonos elérhetőségünk: 06-23-522-600, e-mail cím: ugyfelszolgalat@eth.hu
Előzetesen arról is tájékoztatjuk Önöket, hogy az úgynevezett téli zöldjárat
keretében 2014. január 6-i (Vízkereszt) hetének szombatján elszállítjuk az
ingatlanok elé kirakott, használt fenyőfákat. Az elszállítás feltétele, hogy a
fenyőfák legfeljebb 1,5 méteres darabokra legyen vágva.
Ezt követően a megmaradt fenyőfákat a hulladékudvarban lehet díjmentesen
leadni: Érd, Sas utca 2.
Minden kedves ügyfelünknek áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag
Boldog Új Évet kíván az ÉTH vezetése és minden munkatársa.

ÉTH sajtószolgálat

Elveszett,
de elõkerült
az erszény
kapta a számára jelentős összeget rejtő pénztárcáját. Másrészt
pedig szeretné, ha közhírré tennénk: ne csüggedjünk, vannak
még jó és együtt érző emberek.
Itt járnak ők is közöttünk. Ha
rájuk mosolygunk, egész biztosan visszamosolyognak ránk!
– A szokásos nagy bevásárlást intéztem éppen a
Budai úti Penny Marketben.
Elővigyázatos voltam, ahogy
figyelmeztettek, ezért nem
hagytam a pénztárcámat sem a
kabátzsebben, sem a bevásárló
kocsiban, hanem a kezemben
tartottam, nehogy valamiféle
tolvaj szemet vessen rá. Egy
idő után azonban elő akartam
venni a bevásárló listát belőle, amikor meghûlt bennem a
vér, hogy nincs is a kezemben a buksza! Talán leejtettem,
amikor az ásványvizes palackokat próbáltam kiszabadítani
a csomagolásból. Rohantam is
a biztonsági őrhöz, hátha valaki megtalálta, és átadta neki.
„Asszonyom, annak már anynyi!” – jegyezte meg a férfi nem
túlságosan együttérzőn. Ebben
a pillanatban megszólalt a
pénztárnál egy ötven év körüli
hölgy, hogy ő éppen most adott
le a pénztárosnak egy erszényt.
Sajnos, a becsületes megtaláló a
kasszán túl volt, ezért csak anynyit tudtam kinyögni: nagyon
köszönöm, de nem sokra rá el
is tûnt a hölgy. Újra a kezemben tarthattam a pénztárcámat,
teljesen érintetlenül, hiszen
minden a helyén volt benne. El
sem tudom mondani, mennyire
hálás vagyok ennek a kedves

asszonynak! Számomra nem
kevés összeg lapult az erszényben, mert a bevásárlás után még
az esedékes rezsiszámlákat is
készültem befizetni a postán.
Idős, nyugdíjas özvegyasszony
vagyok, ha nem kapom vissza
a pénztárcám, bizony nagyon
nagy gondban lennék. Szomorú
karácsonyom lenne az idén.
Annyira jól esett ez az önzetlenség, hogy arra gondoltam,
mindenképpen megosztom másokkal a történetet, hiszen egyre többet hallunk arról, hogy az
emberek önzők, csak magukkal
törődnek, nincs bennük semmi
együttérzés. Nagyon szeretném
megköszönni, meghálálni ennek a becsületes asszonynak,
hogy visszaszolgáltatta a pénztárcámat, úgy, hogy ki sem nyitotta, meg sem nézte mennyi
pénz lehet benne. Míg ez egykor természetes lett volna, ma
már, sajnos, azt kell mondani, kevesen tették volna meg
ugyanezt. Örülnék, ha a becsületes megtaláló jelentkezne
a szerkesztőségbe, és felvehetném vele a kapcsolatot. Talán
sikerül!
Míg a rosszak elválasztják,
a jó tettek összehozzák az
embereket. Örömmel osztjuk
meg olvasóinkkal a nyugdíjas
özvegyasszony talán jelentéktelennek tûnő, mégis szívet
melengető történetét. Annál is
inkább, mert végre nem panaszt, nem kritikát fogalmazott
meg, hanem arról tett tanúbizonyságot, hogy mi emberek,
itt és most, ebben a vágtató,
ideges világban is tudunk néha egymásra figyelni, tudunk
jók és becsületesek lenni, és
nem csak karácsonykor, hanem
a felkészülés időszakában is,
a rengeteg stressz és rohanás
ellenére is.
Ideje kipróbálni, hogy egyetlen, szívből jövő mosoly is csodákra képes.

Bálint Edit
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TÖBBCSATORNÁS ÉRTÉKESÍTÉSSEL ÚJÍT A HERVIS

Vásároljon könnyedén!

Vadonatúj és modern értékesítési koncepcióval rukkolt elő a Hervis Magyarország. A
Hervis sportszereket és sportruházatot kínáló
áruházaiban mostantól fogva a vásárlás megkönnyítése érdekében, a hagyományos metódus mellett akár már okostelefonjaink segítségével is tudunk válogatni a termékek között.
Viola Krisztina, a Hervis Magyarország Kft.
ügyvezető igazgatója szerint a hazai fogyasztóknál is kialakult az igény, hogy a modern
kor vívmányai segítségével egyszerűen és gyorsan vásároljanak a Hervis webáruházának
teljes kínálatából.
Elindította többcsatornás (azaz multichannel) kereskedelmi koncepciójának hazai
bevezetését Közép-Európa meghatározó sportszer- és sportruházati üzletlánca, a Hervis.
Mostantól az offline és az online vásárlás előnyeit ötvözve várják a kedves érdeklődőket, jelentősen megkönnyítve a vásárlást. A többcsatornás értékesítési eljárás lényege, hogy a vásárlók az okostelefonjaik segítségével leolvashatják az egyes termékcsoportok mellett elhelyezett QR-kódokat , amelyek közvetlenül a Hervis
online felületére kalauzolják az érdeklődőket,

ahol az online márkaboltok, a sportvilág-shopok, valamint a hetente frissülő akciós termékek széles tárházában válogathatnak.
Előnye az új rendszernek, hogy a webfelületen
nem csak az adott bolt készletét éri el a vásárló, hanem a Hervis webáruházának teljes kínálatát. A „kattints és vásárolj” mottó lényege,
hogy a 27 hazai Hervis áruház bármelyikébe
“berendelhető” a kiválasztott árucikk, a vásárló azt helyben, személyesen veheti át, ezzel a
szállítási költséget is megspórolja.
A fejlesztés azokra is gondol, akik idegenkednek az online kártyahasználattól. A „fizess a boltban” szolgáltatás lényege, hogy - akár az ország
13 Hervis üzletében kihelyezett táblagép segítségével - könnyen kiválaszthatjuk online a megvásárolni kívánt terméket, amelyet ezután internetes
utalás helyett helyben, a kasszánál lehet kifizetni.
Viola Krisztina szerint a kezdeményezés az
online értékesítési mód eddig ki nem aknázott
lehetőségét egyesíti a hagyományos bolti kereskedelemmel. Az ügyvezető igazgató hozzáfűzte, hogy az új értékesítési koncepció nem csupán internetes versenyelőnyt hoz cégének, de a
Hervis áruházak szolgáltatási körét is bővíti. S

16 Érdi Újság

hirdetés

Elindult a tema.hu webshop.

Olvasóink féláron vásárolhatnak termékeink közül. Részletek: tema.hu/webshop
101

TÉLI ÁBRÁNDOZÁS HÉTKÖZNAP

Pihenés, kikapcsolódás,
masszázs mindezt egy
helyen, Zsóry-fürdőn a
Hajnal Hotelben! Szuper
ajánlat, félpanzióval és
gyógykezelésekkel!
Hajnal Hotel
3400 Mezőkövesd,
Hajnal utca 2.
06-49-505-190

097

Akciós ár:

12.500 Ft

CSALÁDI CSOBBANÁS SÁRVÁRON

2 éj szállás félpanziós
ellátással, 2 felnőtt
+ 2 gyerek részére
(16 éves korig)

021

ANTIK RÓMAI WELLNESS HÉTVÉGE

Ajánljuk azoknak,
akik a hagyományos
wellnessnél izgalmasabb és különlegesebb
élményre vágynak.

Listaár:
25.000 Ft

Tinódi Hotel és Étterem***
9600 Sárvár, Hunyadi út 11.
Tel: +3695/320225
www.tinodihotel.hu

094

Kék Duna Wellness Hotel:
2300 Ráckeve, Dömsödi út 1-3.
Tel: 06-30-633-6984,
assist@wellnesshotel.hu,
www.wellnesshotel.hu

016

Listaár:
82.400 Ft

Akciós ár:

41.200 Ft

CSALÁDI PIHENÉS ZEMPLÉN SZÍVÉBEN

Néha egy pihenéssel
töltött hétvége felér két
hét nyaralással. Pláne,
ha azt a hétvégét a
Magita hotelben tölti
el. Próbálja ki!
Listaár:
50.200 Ft

Akciós ár:

25.100 Ft

NAGYTAKARÍTÁS AKCIÓS ÁRON

30000 forint
helyett 12900
forintért kínálunk
NAGYTAKARÍTÁST
100nm-ig!
Budapest, Dembinszky utca 8. 2/26,
Tel: 06-70-247-5820,
Listaár:
www.facebook.com/
30.000 Ft
Pucol takarit

Magita Hotel*** és Étterem
Erdőbénye, Mátyás király u. 49.
Tel.: 06/47/536-400
E-mail: info@hotel-magita.hu

035

Listaár:
69.880 Ft

Akciós ár:

34.940 Ft

TÉLI PIHENÉS HÉVÍZEN

Legyen friss télen is!
Kényeztesse testétlelkét Hévízen a Hotel
Aquamarin simogató
termálvizében.

Akciós ár:

12.900 Ft

Hotel Aquamarin
8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
www.hotelaquamarin.hu
Tel.: 06-83/545-979

Listaár:
78.600 Ft

Akciós ár:

39.300 Ft
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GUMISZERVIZ

 Érdi fõút mentén lévõ szépségszalon
ban székek kiadók! Fodrász, kozmetikus,
mûkörmös, stb. jelentkezését várjuk. Rend
kívül kedvezõ feltételekkel! Érdeklõdni:
06/30-914-4949

ÁLLAT
 Élõ és vágott házinyúl eladó. Házhoz szál
lítás megoldható. T:06 20 242 9167

GYÜMÖLCSLÉ

ÁLLATORVOS

AKCIÓS
OLTÁSOK
MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,
kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!
T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc
AUTÓBONTÓ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN
 Érd kp-i 3 szobás téglalakás eladó +
garázs, klíma, padlás, kertrész, házcsere is
lehet. T:06 30 4917 268

INGATLANCSERE
 LAKÁSRA CSERÉLNÉM CSALÁDI
HÁZAM Jó közlekedéssel, csendes helyen,
Pestszentimre 56 MFt helyett 39.9 M Ft
200 m2, kandalló, riasztó, klíma, stb Tel.:
30/9407129

JÁRMÛ
BIZTOSÍTÁS

MÉZ

ÜDÜLÉSI JOG

 Termelõi méz eladó! Akác, hárs és vegyes.
Cím:Érd, Diósdi út 81. T:06 30 606 6990 Ui:
ALMAVÁSÁR

KERT
BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

CSATORNÁZÁS

KIADÓ
 Parkváros:2 szobás cirkófûtés, új nyí
lászárók, el. kapu, fed. gk.tároló 65 E
Ft+rezsi+2x kaució. T:20 5289123

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

MOSOGATÓGÉPMOSÓGÉPJAVÍTÁS

VEGYES
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

 Érd-parkvárosban kertes családi házban
lakás kiadó, olcsó fûtési lehetõség, 1-3 fõig.
T:06 30 278 7734
 Külön bejáratú bútorozott összkomfortos
szoba, konyha, fürdõszoba, 1-2 fõnek kiadó.
T:06 20 483 1893

TÁRSKERESÕ
OKTATÁS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT
 Víz-fûtés gyorsszolgálat: csap, szifon,
wc-tartály, radiátor, elzáró csere javítás. Vízfûtési rendszerek kiépítése mosó és mosoga
tógép bekötés 06 70 642 75 26

 Érd, Erzsébet utcában kiadó 45 m²-es
1 szobás lakás 1-2 fõnek, 45 E+rezsi+kaució.
T:06 30 497 1513
 Érden a Diósdi úton 55 m² I. emeleti
társasházi lakás 2014. februártól kiadó. T:06
70 312 5863
 Érdligeten, felújított 40 m²-es önálló ház
kiadó, 50 E Ft/hó+rezsi+kaució. T:06 70
332 5544

FELVÁSÁRLÁS

PARKETTÁZÁS
TETÕSZERVIZ

 Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

SZIPPANTÁS

KIADÓ LAKÁST KERES
TÜZELÕANYAG

 Kimagasló áron vásárolunk antik bútorokat,
festményeket, régi álló-, kar- és zsebórákat,
Herendi szobrokat, étkészleteket, körpecsé
tes Zsolnai tárgyakat, Galle vázákat, ezüst
cukordobozokat, gyertyatartókat, ipari ezüs
töt, brilles ékszereket, hagyatékokat, aranyat.
06-30/944-8539 szondigaleria@freemail.hu
Teréz krt.10.

FENYÕVÁSÁR
 Fenyõfavásár termelõi áron! Fedett helyen,
Bagoly utcánál - Fehérvári út 17. - hagyo
mányos LUC és EZÜST 1-4 m-ig, nagy
választékban, házhoz szállítással.

SZOBAFESTÉS

 KIADÓ LAKÁST KERESÜNK jó közle
kedéssel ügyfeleink részére a belvárosban
(I-XIV. kerületekben). Hívja a 70-627-3436
számot és segítünk gyorsan kiadni lakását!

 SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS
olcsón, minõségi kivitelben, bútormozgatás
sal, takarással akár azonnalra! Tel: 706-6419, 06-20-9877-273

SZOLGÁLTATÁS
TÛZIFA

 Kiadó lakást keresünk, Budapesten, jó
közlekedésnél, min. egy éves szerzõdéssel,
2 hó kaucióval, korrekt bérlõk! 06 1 266
2698, 06 30 8266691

KONTÉNER

FODRÁSZ
 Tölgy, bükk: 2300 Ft/q, 1 m³ 10500 Ft;
akác: 2600 Ft/q eladó, ingyenes kiszállítás
Pest megyében. T:0620 582 4848, 0670

KÖLTÖZTETÉS
GÉP

279 0829

TV JAVÍTÁS

 KÖLTÖZTETÉS/LOMTALANÍTÁS profi
rakodókkal OLCSÓN, biztosítással. Vidékre
kedvezmény! Ingyenes árajánlatért, hívjon akár
most: 06-30/52-98-244 akár hétvégén is!

 Használt, jó állapotú, mûködõképes
ORION TV vennék. T:06 30 858 5326
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Boldog gyermekek az idei

A közeljövõ versenyhelyszínei: Maribor, Berlin és Dunaújváros

Sikeres esztendõ után

Lions Karácsonyon is

az Érdi Úszósport Kft fiataljai

Beliczai Bóra, aki a móri versenyen „világcsúcsot” állított fel, legalábbis a
gyõzelmei számával
Egyre szebb eredményekre le‑
hetnek büszkék az érdi úszók,
akik lassacskán a város „sportos
védjegyeinek” egyikét jelenthe‑
tik ebben a sportágban. Idén
is sikert sikerre halmoztak, és
terveik szerint nem lesz ez más‑
képp jövőre sem.
A rövidesen befejeződő ver‑
senyidényről és a 2014‑esről
beszélgettünk a vezetőedzővel,
Plagányi Zsolttal.
– A sportágak nagyobbik
felében mostanság leteszik, le‑
tették a lantot, pihennek egy
kicsit, hogy aztán az ünnepek
után folytassák a felkészülést.
Az önök napjai is lazábbak
ezekben a hetekben?
– Ellenkezőleg. Ahogy mon‑
dani szokták: edzünk, mint a
gép, mert nálunk az év vége és
az év eleje mindig is nagyon
sûrû.
– Azonban mielőtt előre te‑
kintünk, hadd kérdezzem meg,
milyen versenyidényt tudhat‑
nak maguk mögött?
– Nem leszek szerénytelen,
ha azt mondom, hogy sikereset.
Edző, úszó egyaránt megtett
mindent azért, hogy ezt mond‑
hassam.
– Akkor mondja el; mire le‑
hetnek büszkék?

– Kiválóan szerepeltek a ver‑
senyzőink a székesfehérvári
csapatbajnoki fordulón is, meg
a móri versenyen is. Az előbbit,
a csébé harmadik fordulóját mi
nyertük meg, a móri versenyen
pedig Beliczai Bóra állított fel
– ha mondhatom ezt – világ‑
csúcsot, a győzelmei számával.
Tizenegy számban került be a
döntőbe, s ugyanennyiszer áll‑
hatott a dobogó legmagasabb
fokára. Kirobbanó formában
versenyzett, de „odatette” ma‑
gát Tekauer Márk is.
– Így aztán jó érzésekkel
kezdhették meg a felkészülést a
fedett pályás versenyekre.
–
Csak
előtte
még
Százhalombattán, a Matrica
Kupán volt dolgunk, s ha már
ott voltak a gyerekek, úsztak
is becsülettel. Márk itt is nagy
formában volt, de Beliczai sem
maradt el tőle. Olyannyira nem,
hogy 100 gyorson akkor és ott
ért el először percen belüli ered‑
ményt, ami minden úszónak
mérföldkövet jelent, s lendüle‑
tet ad a jövőre.
– Az elmondottak alapján
Márkkal és Bórával találkozni
fogunk a jövő évi nemzetközi,
korosztályos viadalokon is…
– A jelen állapotukat és for‑

májukat tekintve hinni lehet
ezt, jómagam pedig, mint az
edzőjük, akarom is, hogy így
legyen.
– Mikor kezdték meg a fel‑
készülést a téli, a fedett pályás
versenyekre?
– Úri dolgunk volt, mert ok‑
tóberben összkomfortos körül‑
mények között dolgozhattak
a versenyzők. Lisszabonban
edzőtáboroztunk, olyan körül‑
mények között, amilyet nem
lehet másnak nevezni, csak
tökéletesnek. Közel két hétig
voltunk ott, s az ottani edzés‑
munka visszaköszön a mostani
teljesítményekben.
– Mégpedig?
– A bajai Halászlé Kupára
nagy csapattal utaztunk, 38
gyerek mutatta meg, mit tud.
Beliczai Bóra, az 1999‑es
születésû Bodnár Eszter, Tóth
Lili és Tekauer Márk is kiválót
nyújtott, s ezek után egyértelmû
volt, hogy a húsz csapat közül
mi szereztük meg az első helye‑
zést. Edző kollégáimmal együtt
büszkék lehetünk a nemrégiben
megrendezett fedett pályás baj‑
nokságon elért eredményekre
is. Elsősorban azért, mert a 38
indulónk 95 százaléka egyéni
csúcsot ért el, ami objektív mu‑
tató, s reménykedésre jogosít,

meg persze, még több munkára.
Tóth Lili öt számban jutott be a
döntőbe, akárcsak Márk. Bodnár
Eszter is egyre jobb a maga
13 évével, mint ahogy Kovács
Benedek is kiválóan úszott.
– Az elmondottak alapján bi‑
zakodva várhatják az elkövetke‑
ző versenyeket. Hová utaznak?
– Ezért mondtam, hogy
nincs megállás, mert még az
idén Mariborba utazom hét
gyerekkel, mialatt a többiek,
vagy harmincan, a székesfe‑
hérvári medencében igyekez‑
nek szépen búcsúzni az évtől.
A január, hogy ne unatkozzon
senki, megint edzésekkel telik.
Kell ez, mert februárban előbb
Berlinbe utazom a csapattal,
ahol 50 méteres medencében
versenyeznek az úszóink, vár‑
hatóan nagyon erős mezőnyben,
majd következik Dunaújváros, a
hagyományos Arany Üst Kupa.
– Mondja, ismerik azt a szót,
hogy pihenés?
– Az úszók ráérnek megtanul‑
ni ezt, ha majd visszavonulnak,
az edzők meg akkor, amikor
nyugdíjba mennek…
– Gondolom, a karácsonyi ün‑
nepek alatt azért nem tartanak
edzést.
– Látja, ez lesz majd a pihenő‑
jük…
Róth Ferenc

Immáron 3. alkalommal rende‑
zett kedves hangulatú jótékony‑
sági estet (délutánt) az elmúlt
hét péntekén a Körösi Csoma
Sándor iskola tornatermében az
Érd I. Lions Club, rászoruló alsó
tagozatos gyermekeknek.
A számtalan támogatónak
köszönhetően valóban gazdag
volt a képzeletbeli asztal, s
gazdag az a program is, ami‑
vel a gyerekeknek kedvesked‑
tek. Tóth Tamás alpolgármes‑
ter megnyitó szavait követően
mintegy 200 fiatal élvezhette az
iskola kórusának az előadását,
az Édi Torna Club (ÉTC) fürge
lábú táncosainak a bemutató‑
ját, Dömötör László már tavaly
is megcsodált gitármuzsikáját,
valamint Muki bohóc tréfáit.

A programot követően, a támo‑
gató cégeknek köszönhetően
minden kis vendég ajándékcso‑
magot kapott, teli édességgel,
karácsonyi meglepetéssel.
Dömötör László főszervező
elmondta: a felajánlásokból
újfent kiderült, hogy az érdi
cégek, vállalatok és vállalkozá‑
sok az első kérő szóra a rászo‑
rultak felé fordultak. A Mikuláscsomag a csokigyárból érkezett,
a CBA családi ajándékcsomag‑
gal kedveskedett, a Pataki cuk‑
rászda csokimikulással, míg az
Antikvárium.hu ajándékköny‑
vekkel. Támogatta a rendez‑
vényt az OTP, az Egrokorr Zrt,
az Osváth Kereskedőház és a
Delta Röplabda SE is.

(rf)

Tíz érmet hozott a Mikulás a birkózóknak
Mikulás Kupa szabadfogású
gyerek és diák verseny a Csepeli
BC birkózócsarnokában került
megrendezésre december 14én, szombaton, mely egyben
egy hosszú sorozat évadzáró
versenye is volt.
Az érdi birkózópalánták tíz
érmet – két arany-, két ezüst
és hat bronzérmet -, valamint
két ötödik, pontszerzõ helyet
szereztek.
Eredmények:
Gyerek II. korcsoportban:
20 kg Bitó Krisztofer III.,
24 kg Téti Miklós III.
26 kg. Jakab Dániel I.
Gyerek I. korcsoportban:
24 kg Feik Lázár III.
27 kg Tót-Suszt Ádám V.
33 kg. Hegedûs Bence II.
40 kg Metzl Ádám I.
Diák Korcsoportban:
32 kg Nedvig Máthé V.
42 kg Tót-Suszt Tamás III.
46 kg Berta Mike III.
63 kg Varga Dániel II., Egri
Zalán III.

Tar Mihály

Kicsit fáradtan: Nedvig Máthé, Cser Barnabás, Metzl Milán, Hegedûs Bence, Berta Mike, Egri Zalán,
Kecskeméti Ferenc, Varga Dániel, és az edzõk: Südi Gábor, Tar Mihály és Pécz Imre

DOBJA FEL LAKÁSA PADLÓJÁT KARÁCSONYRA!
Most a 7mm-es antik
NDVW«O\W¸OJ\«VDJÿ]¸OW
EDPEXV]V]¯QěODPLQ£OW
padló csak 1590 Ft/m2
(A termék eredeti ára 2100Ft/m2)

MINDEN LAMINÁLT PADLÓNKHOZ
AJÁNDÉK FÓLIÁT ÉS SZEGÉLYLÉCET ADUNK
Az akció 2013. december 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.

REGISZTRÁLJON MÉG MA!
www.hubertkartya.hu

Nyitvatartás
Hubert Parketta
+«WIÿ3«QWHNµU£LJ
Érd, Budafoki út 14.
6]RPEDWµU£LJ
Telefon: 23/375-833
www.hubertparketta.hu

