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Késedelmes kézbesítés
Az önkormányzat magyarázatot vár a Postától
a kézbesítés késése miatt.

„Királyod érkezik hozzád”

A városért dolgoznak
Beszélgetés Fazekas József közterület-felügyelővel, aki ősszel megmentette egy asszony életét.

Egy kislány nagy harca
Niki és családja élete egy csapásra megváltozott:
a leukémia ellen küzdenek.

Pest megye a bajnok
Megyénk csapata több érdi játékos közreműködésével győzött az országos futballtornán.

Vörösmartys szalagavató

„Örvendj nagyon, mert királyod érkezik hozzád, aki igaz, alázatos, diadalmas szabadító!” – idézte a Bibliából Zakariás próféta sorait Labossa Péter evangélikus
lelkész az advent és a karácsony lényegére irányítva a figyelmet. Az advent harmadik vasárnapján megrendezett városi ünnepségen Aradszki András országgyûlési
képviselõ, Hajdú Ferenc katolikus plébános és Labossa Péter evangélikus lelkész
gyújtották meg a fõtéri adventi koszorún a rózsaszínû, reménységet jelképezõ
gyertyát, miután a szívet-lelket melengetõ gondolataikat megosztották a decemberi hideg ellenére szép számban megjelent érdiekkel. 
3. oldal

Öregtáncosok találkozója Úszósikerek
Nyolc nemzet ifjú ver
senyzõi között három érdi fiatal úszó „villogott”
Prágában, a Central Euro
pean Countries Junior
Meeting versenyen.

16. oldal
Mintegy másfél száz ünnepelt diák és tanáraik, valamint a büszke szülõk, nagyszülõk és rokonok, a tanulótársak, barátok és jó ismerõsök töltötték meg csaknem
zsúfolásig a hétvégén az Érd Arénát, ahol ezúttal az
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium végzõsei tartották
meg a szalagavató báljukat. Ez a szép és mindannyiuk
számára emlékezetes rendezvény az elsõ állomása
annak a búcsúzási folyamatnak, amit majd jövõ nyár
elején a ballagás és végül az érettségi követ. 5. oldal

Nyolcadik alkalommal rendezték meg Csepelen az
Országos Öregtáncos Találkozót, amelyre csaknem
30 tánccsoportot hívtak meg. A meghívottak között
volt az Érdi Pincetulajdonosok Egyesületének Magtár
Néptánccsoportja is.
13. oldal

ÁZSIA ÁRUHÁZ

Jön a KARÁCSONY! Még nem tudja, mit vegyen szeretteinek!?

Térjen be hozzánk. Nálunk biztosan talál valami kedvére valót!
4[FCCOMT[FCCSVIL DJQ´L UTLLTNTFHZCLJFHT[U´LL[MWMPHBUIBU
,FMMFNFTOOFQFLFU,WOB[r[TJBrSVI[

Érd, Kálvin tér 3-5. (Lidl mellett)

Ünnepi nyitva tartás: Szo.: 06. 9-13 h, Vas: 07. 9-13 h, Szo.: 13. 9-15 h,
Vas.: 14. 9-16 h, Szo.: 20. 9-16 h, Vas.: 21. 9-18 h
Megtalálhatóak vagyunk a facebookon: Ázsia Áruház Érd Kálvin tér

Boldog, békés karácsonyt
és sikerekben gazdag
új esztendőt
kívánunk valamennyi
kedves olvasónknak
Kedves olvasóink!
Az Érdi Újság következõ száma
2015. január 15-én jelenik meg
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Önkormányzati vizsgálat a késedelmes kézbesítések miatt

A postás egyszer sem csenget

A szerző felvételei

A szociális szolgáltatások tervezésével kapcsolatos koncepció felülvizsgálata, valamint a postai szolgáltatásra, illetve a zöldjáratra érkezõ tömeges panasz volt a témája a múlt szerdai sajtótájékoztatónak. Simó Károly elmondta: a postától írásban
kértek tájékoztatást arról, miért késnek az elmúlt hónapokban a levelek. Az alpolgármester egy programot is a lakosság figyelmébe ajánlott: a II. Érdi Szilveszteri
Futást, melynek résztvevõi a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítványt támogathatják.

Az elmúlt idõszakban nagyon sok panasz érkezett a levelek, számlák kézbesítésével kapcsolatban. Az önkormányzat levélben kért magyarázatot a postától

A szociális szolgáltatások tervezésével kapcsolatos koncepció
felülvizsgálata volt az egyik témája a múlt szerdai városvezetői sajtótájékoztatónak, amelyet
Simó Károly alpolgármester tartott.
A szolgáltatástervezési koncepció célja a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok
meghatározása és a biztosított
ellátási formák megszervezése.
Mint megtudtuk: e koncepciót
minden, legalább kétezer fő lakosú településnek el kell készítenie, és kétévenként felül kell
vizsgálnia. Érd képviselőtestülete a koncepciót még 2004-ben
alkotta meg, illetve fogadta el;
azóta a mostani a negyedik alkalom, amikor felülvizsgálják.
– Meg kell fogalmaznunk,
melyek azok a területek, amelyekre az elkövetkezendő két
évben fókuszálnunk kell. Tudni
kell azt is: a szociális szolgáltatásokat illetően jelentős változá-

sok zajlottak le a közelmúltban,
és további változások várhatók
a következő időszakban is; a
járási hivatalok 2014 januárjától átvettek több önkormányzati
feladatot, például egyes pénzbeli ellátások megállapítását és
folyósítását. A parlamentben
jelenleg folyó munka arra utal,
hogy ez az átalakulás nem fejeződött be: további feladatok kerülhetnek át állami hatáskörbe.
2015 lesz az az év, amikor az
önkormányzatnak radikálisan
újra kell gondolnia – leginkább
a pénzbeli ellátások terén – azokat a feladatokat, amelyeket fel
szeretne vállalni; hiszen ahogy
arról a sajtóból mindenki értesülhetett, a segélyezés rendszere átalakul: az állam által
biztosított támogatási formákon
túl az emberek szociális támogatással való ellátása a jövőben
az önkormányzatok feladata
lesz – hívta fel a figyelmet Simó
Károly.
Az alpolgármester beszélt a

szociális ellátórendszer alapvető feladatairól is. Mint mondta, ez két területre osztható: a
pénzbeli és természetbeni ellátásokra (ennek összege 2013ban csaknem 365 millió forint
volt, azaz ennyit fizetett ki az
önkormányzat a lakosságnak),
illetve az intézmények által
nyújtott szolgáltatásokra (a bölcsődétől az idősek otthonáig,
az étkeztetéstől a házi segítségnyújtásig, a családsegítéstől az
utcai szociális munkáig).
– A felülvizsgálatra visszatérve: több éve érlelődik az
az elképzelés, miszerint olcsóbban mûködtethető lenne
a rendszer, ha több, hasonló
szolgáltatást nyújtó szociális
intézményt egy telephelyre
koncentrálnánk. Így nemcsak
a mûködtetés lenne gazdaságosabb, de az emberek is kényelmesebben jutnának hozzá az
ellátásokhoz. Szeretnénk tehát
az infrastruktúrát is fejleszte-

ni, a hazai és uniós forrásokra
koncentrálva. Ezeket az elképzeléseket megbeszéltük partnereinkkel – gondolok itt azokra a
civil szervezetekre is, amelyek
az önkormányzattal szerződéses viszonyban állva látnak
el bizonyos feladatokat, akár
több évtizede. Javasoljuk tehát
a közgyûlés számára, hogy fogadja el a szolgáltatástervezési
koncepciót – zárta e témát Simó
Károly, aki szót ejtett pár olyan
problémáról, amellyel kapcsolatban a lakosság részéről több
jelzés is érkezett az önkormányzathoz a közelmúltban.
– Többen fordultak az irodához a zöldjáratok késedelme miatt, ezért kértük az ÉTH
ügyvezető igazgatóját, hogy a
közgyûlés előtt számoljon be
arról, hol tartanak a zöldhulladék elszállításával. Az ügyvezető biztosította az önkormányzatot arról, hogy karácsony előtt
mindenhonnan elszállítják a kitett nyesedéket, lombot, amennyiben azt a vonatkozó rendeletnek megfelelően helyezik ki
a lakók – hangsúlyozta Simó
Károly.
– Novemberben és decemberben a postai szolgáltatásokra is
nagyon sok panasz érkezett: a
lakók azzal kerestek meg minket, hogy jelentős késéssel érkeznek meg a nem könyvelt
küldemények (levelek, számlák, de akár hivatalos iratok is).
Azt is többen felrótták, hogy az
ajánlott levelet nem próbálják
meg kézbesíteni, csak értesítőt
hagynak a címen. Ezt a hatalmas mennyiségû panaszt látva
arra kell gondolnunk: magával
a rendszerrel lehet hiba, hiszen
nem egy‑egy utcát érintő problémáról van szó. Ezért írásban
kértük a Magyar Posta illetékes
szervét arra, hogy a szolgáltatást megfelelő minőségben
biztosítsák, és adjanak tájékoztatást arról, mi okozza a gondokat. Nem fordulhat ugyanis elő,
hogy a lakosoknak azért kelljen
késedelmi kamatot fizetniük,
mert nem kapják meg idejében
a számlaleveleiket – húzta alá
Simó Károly, hozzátéve: amint a
Magyar Posta válasza megérkezik, az abban foglaltakról tájékoztatni fogják a lakosságot.
Az alpolgármester végezetül
egy jótékonysági eseményre
hívta fel olvasóink figyelmét.
– A 20-30 Egyesület idén is
megrendezi a szilveszteri jótékonysági futást. Tavaly nagyon
sokan futottak a jótékony célért; reméljük, ez idén is így
lesz. Mindenkit arra biztatok,
jöjjön el, hiszen ez nemcsak
egy hangulatos közösségi élmény; a jelképes nevezési
díjjal a Szívbeteg Gyermekek
Védelmében Alapítványt támogatják a szervezők. Nincs kötelező táv, mindenki annyit fut,
amennyit tud. A futók december 31-én 10 órakor indulnak a
főtérről – zárta szavait az alpolgármester.
Ádám Katalin

Fontos telefonszámok

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

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

A képviselôk fogadóórája:
1. 

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

2. 

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

3. 

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

4. 

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

5. 

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

6. 

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

7. 

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

8. 

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

9. 

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

10. 

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

11. 

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

12. 

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

Mentők
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Rendőrség
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Érdi Polgárőrség

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

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:

Érdi Rendőrkapitányság

06-23/365-007

Közterület-felügyelet

06-80/204-571

DR. ARADSZKI ANDRÁS
országgyűlési képviselő

Közvílágítási hibabejelentés

06-40/201-023

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

06-23/365-132

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

Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
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Meggyújtották a remény gyertyáját is a koszorún

„Királyod érkezik hozzád”

A szerző felvételei

„Örvendj nagyon, mert királyod érkezik hozzád, aki igaz, alázatos, diadalmas szabadító!” – idézte a Bibliából Zakariás próféta sorait Labossa Péter evangélikus
lelkész az advent és a karácsony lényegére irányítva a figyelmet. Az advent harmadik vasárnapján megrendezett városi ünnepségen Aradszki András országgyûlési
képviselõ, Hajdú Ferenc katolikus plébános és Labossa Péter evangélikus lelkész
gyújtották meg a fõtéri adventi koszorún a rózsaszínû, reménységet jelképezõ
gyertyát, miután a szívet-lelket melengetõ gondolataikat megosztották a decemberi
hideg ellenére szép számban megjelent érdiekkel.

A decemberi hideg sem tartotta vissza az érdieket, hogy a fõtéren együtt ünnepeljék meg advent harmadik vasárnapját

Az Érdi Generációk együttes karácsonyi dalokkal melegítette fel a fõtéren
kissé didergõ közönség szívét-lelkét

Hajdú Ferenc azt is elmondta, mit jelképez a rózsaszín gyertya, amit
advent harmadik vasárnapján szokás meggyújtani
Már csak egy vasárnap, és itt a
várva várt karácsony! A múlt
hét végén, december 14-én
a harmadik gyertya lángja is
fellobbanhatott a várakozást
jelképező adventi koszorún.
Városunkban a főtéren felállított
Betlehemnél már a harmadik adventi ünnepségre gyûltek össze
az érdeklődők, ahol Szedlacsek
Emília, a kultúrház igazgatója köszöntötte a résztvevőket,
majd az Érdi Generációk – Deák
Mihály, Petrás Mátyás és Deák
Balázs – előadásában három
különböző stílusú karácsonyi
dalt hallhattunk Bán Ildikó
zongorajátékának kíséretében.
A különleges zenei produkciót követően először Aradszki
András országgyûlési képviselő,
energetikai államtitkár osztotta
meg az adventi várakozáshoz,
a karácsony ünnepéhez kapcsolódó gondolatait. Kifejtette:
gyakran megkérdezik tőle, hogy
politikusként hogyan vélekedik
az adventről? A december számára a megújulás, a családtagok és a barátok újra egymásra
találásának időszaka, de egyben a visszatekintés ideje is,
amikor számot vethetünk: mi
minden történt velünk ebben az

esztendőben, és vajon ránk talált‑e a jó, éltünk‑e a kínálkozó
lehetőségekkel, hogy szeretetet
adjunk? Advent harmadik vasárnapja azért fontos – folytatta
– mert Keresztelő Jánosra emlékeztet, aki világosan kinyilvánította a hozzá forduló, őt
követő embereknek, hogy nem
ő a Messiás, de fel kell készülniük arra, hogy várják, és vállalják
a Megváltót! Az államtitkár úgy
vélte, hasonlóképpen van ez a
mindennapjaiban is.
– Nem mi vagyunk azok, akiknek az igét ki kell nyilatkoztatni,
nem mi vagyunk azok, akiknek
mindig a legokosabbnak kell
lenni, de mi vagyunk azok, akik
a hétköznapjainkban, a mindennapi tevékenységeinkben is
fel kell ismernünk, meg kell,
hogy érezzük az igazság ízét és
jelentőségét, és meglássuk az
igazságra való törekvést – fogalmazott az államtitkár, majd
így folytatta: ez politikusként is
feladat számunkra, és általában
sikerül is, de mégis előfordul,
hogy olykor megálljt kell parancsolni az embernek, hogy lássa,
jó úton megy‑e az a dolog, amire
elszegődött. Ezért kell év közben is újraéleszteni az adventi

időszak kegyelmét, hogy legyen
erőnk újragondolni tetteinket, és
megkeresni a lehetőséget, hogy
hogyan lehet tévedéseinket kijavítani. Szükséges tehát, hogy az
advent misztériumát egész évben megőrizzük, és mindenkor
szem előtt tartsuk azt, hogy önmagunk jósága nem saját szándékainkból ered, hanem abból a
kegyelemből, amiért imádkozni
szoktunk – tanácsolta ünnepi
beszédét zárva a politikus.
A gyertyagyújtás előtt két
egyházi vezető is megosztotta adventi gondolatait. Hajdú
Ferenc katolikus plébános arról beszélt, hogy a rózsaszín
gyertya a reményt jeleníti meg
a várakozás időszakában. Igaz,
ez még nem a beteljesedés, de
már melegséggel tölti el a szívünket az a tudat, hogy nagyon közel van a karácsony.
Mindannyiunknak rózsaszín
gyertyává kellene válnunk ahhoz, hogy mi is reménységet
tudjunk nyújtani egymásnak –
fogalmazott a plébános –, ahogy
tette ezt Keresztelő János, aki
Jézus, a világ világosságának
eljöveteléről tett tanúságot. Mi
magunk akkor tudunk világosság lenni egymásnak, ha elfogadjuk az isteni gondviselést,
amely képes megoldani és jó
irányba vinni minden problémánkat – mondta végül, majd
Labossa Péter evangélikus
lelkész lépett a mikrofonhoz,
aki néhány gyülekezeti taggal
együtt előbb zsoltárt énekelt,
majd bibliai idézettel folytatta:
„Lelkünk az Urat várja, ő a mi
segítségünk és pajzsunk, benne
van szívünk öröme, mert szent
nevében bízunk.” Mint mondta,
színekre és adventi koszorúra
való utalást ugyan nem talált a
Szentírásban, de Zakariás próféta 9-ik könyvének 9-ik fejezetében csodálatos igét hozott
elé Isten, ami így szól: „Örvendj
nagyon, mert királyod érkezik
hozzád, aki igaz, alázatos, diadalmas, szabadító.” A lelkész
kifejtette: ez az advent személyes üzenete számukra, hiszen
a latin „adventus domini” azt
jelenti: az Úr érkezése. Az ige
tehát nem egy kisgyermekről,
hanem királyról szól. Alázatos,
diadalmas és szabadító király
érkezését ígéri. Sajnos – fûzte
hozzá – a világ elferdíti, de a
hívő emberek ne tegyék! Milyen
királyra várunk mi? „Jézuskát”
várunk? Nagyot téved az, aki
Jézuskát vár! Mi ugyanis az Úr

Jézust várjuk, hogy mint király
visszatérjen, hiszen egyszer
már megérkezett erre a Földre,
tehát nem kell még egyszer
megszületnie! Karácsonykor
csupán születésének eseményeit elevenítjük fel, de nem szabad
megfeledkeznünk arról, hogy a
megváltás már megtörtént – emlékeztetett Labossa Péter –, és elhozta számunkra a békét, amit,
bármennyire furcsa, a kereszten
szerzett meg, amikor magára
vállalta a bûneinket, kifizette
értünk a drága váltságot, így a
szabadítása mindenki számára
megjelent. Ne feledjük, hogy
mi ennek a Jézusnak a születésnapjára készülünk! Fontos
viszont, hogy kié az uralom az
életünkben. Ezt a lelkész három
egyszerû rajzon is ábrázolta,
és kifejtette: az Istentől elhidegült ember távol tartja magát
Jézustól. A vallásosság mögé
bújó ember az „én trónján”
ül, és nem hagyja, hogy Isten
irányítsa az életét. A harmadik
viszont a helyes út, amikor egészen közel engedjük magunkhoz Jézust, hiszen senki sem
tudja megváltani önmagát, de
aki hisz a Messiásban, feloldja
a félelem uralmát az életében.
Jézus azért jött, hogy elfoglalja
a szívünkben a trónját. Advent
tehát arra a kérdésre keresi a
választ, kié az uralom az életünkben; engedünk‑e a töviskoszorús királynak, hogy ténylegesen átvegye az irányítást az
életünk felett, mert ellenkező
esetben a gonosz fog uralkodni
rajtunk. Nekünk azonban mindannyiunknak az Úr Jézusra van
szükségünk, aki kegyelmet,
szabadítást kínál, és így lehet
igaz királyunkká – zárta ünnepi
köszöntőjét Labossa Péter, majd
Aradszki Andrással és Hajdú
Ferenccel együtt meggyújtották a városi adventi koszorún
a harmadik gyertyát, ami azt
is jelezte: nagyon közel már a
karácsony.
Bálint Edit
Az első lépés bizonytalan, így a
fenékre huppanás egészen biztos.
A jég nagyon vonzza az embert,
de nem tartja meg. Vagy magunktól tanultunk meg korcsolyázni,
vagy sehogy. De a társaság mindent vitt, és a hatvanas évek közepén igen érzékenyek voltunk a
zenére is. Nem tudom, hány kislemez lehetett a szürke tölcséres
hangszóróra barkácsolt lemezjátszóhoz, de nekünk úgy tûnt,
hogy ez a szórakozás már tiszta
nyugat. Most ki kellene bogarászni, hogy az Illés együttes Ne gondold címû nótájának kislemezen
mi lehetett a B oldala, de ez ma
már mindegy. Ahogy aláereszkedvén Ófalu felől hallatszott a zene,
úgy tûnt először, hogy valami
világhírû banda játszik. Mintha a
Radio Luxemburg köszönt volna
vissza, amit a Sokol rádióra tapadva éjjel a paplan alatt hallgattunk, hogy zenéből napra készek
legyünk. Persze angolul egy szót
sem tudtunk, hallás után dúdoltuk a „szöveget”, azaz zagyváltunk össze minden butaságot. De
most, itt Érden, a világ közepén
valami ilyesmi zene hallatszik a
jégpályáról. A hangminőség alig
jobb, mint az éjszakai rádiózáskor tapasztalt, de itt legalább nem
hullámzik, nem recseg (annyira), legfeljebb a tû ugrik néha
egyet. Aztán a döbbenet teljessé
lesz, magyarul szól a lemez, igen
ez Szörényi Levente, akit már
az Utcán és a Táskarádió címû
remekmû előadásából ismertünk.
De vissza a jégre, ahová ezek után
rohanvást érkezett az ember. befizette a horribilis két forint belépőt,
és elkezdett csatolni. A jellemző a
kulcsos korcsolya volt, ezen be-
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A szerkesztõ jegyzete

Emberkeresés
Bárki meggyőződhet róla:
valóságos iparággá fejlődött
napjainkra az álláspályázatok
készítése. Az a régesrégi módszer, miszerint egy egyoldalas
összefoglalása az eddigi pályafutásnak, mellé tûzve az iskolai bizonyítványok másolatát,
valószínûleg manapság szánakozó fejcsóválásra, esetleg
enyhe mosolyra késztetné az
illetékest – aki persze már egy
kis létszámú kft-ben sem személyzetis, hanem „háeres”.
Tanfolyamra is lehet már jelentkezni, ahol kiképzést kaphat a hallgató álláspályázat készítésére, tanácsadók tömege
ajánlkozik munkáltató-vonzó
önéletrajz előállítására, speciális karrierszakértők hirdetik
szolgálataikat – és akkor még
nem is szóltam a már évek óta
bevezetett „motivációs levél”
elnevezésû, kötelezően csatolandó fogalmazványról. Ez
utóbbi nem más, mint a pályázó hitvallása arról, hogy „egy
életem, egy halálom”, egész
életemben erre vágytam, hogy
itt, ennél a csodálatos cégnél,
ilyen kiváló emberek keze alatt
dolgozhassak, és ha felvesznek, meglátják, mennyire jól
járnak velem… Természetesen
számos vállalkozó is „rákattant” erre a szakterületre. Van
például, aki DVD előállítását
ajánlja, amely majd hatásosan bemutatja mozgóképeszenés változatban a jelentkezőt életszerû szituációkban,
kutyájával történő reggeli futástól családi körben töltött
mindennapokon át ünnepi
asztal mellett előadott pohárköszöntőig. A vállalkozó általában nem garantálja, hogy az
ilyen anyag benyújtóját kiváló
állásokkal halmozzák majd el,
üzletnek azonban nem rossz.
Mielőtt bárki arra gondolna,
hogy a rengeteg munkahelykereső szorult helyzetén próbálok gúnyolódni, gyorsan kijelentem: teljesen másról van

szó. Az egyik, e témakörben
járatos szakember kijelentése
gondolkoztatott el. Szerinte
az a baj, hogy általában nem
embert keresnek, nem ember
kell. Sőt: nem is kíváncsiak az
emberre. Jó esetben szívós,
az igénybevételt és a terhelést jól tûrő „biorobotra” van
szükség, rosszabb esetben
mindent helyeslő, mindenre
bólogató alattvalót keresnek,
aki bármit vakon végrehajt.
A baj nagyobb, mint amekkorának látszik. A szemlélet
ugyanis, mint valami fertőzés,
terjed, és már rég túllépett
a „munkavállaló-munkaadó”
viszonyon. Egyre gyakrabban
vehetjük észre, hogy ember
helyett milyen gyakran van
igény a magánszférában is
valami másra: szakácsnőre,
takarítónőre,
társaságban
mutogatnivaló dísz-dámára
– vagy sofőrre, otthoni barkácsmesterre, kisportolt testépítőre, és akkor még csak a
társkeresés, a párkapcsolatok
létrehozásának szempontjait
tekintettük. Pedig mennyivel
szebb, mennyivel értékesebb
lenne, ha a magánéletünkben
is – embert keresnénk. Olyat,
aki kedves, de néha türelmetlen, okos, de tévedhet, lehet
rá építeni, de olykor kiszámíthatatlan, humora van, de nem
gúnyolódik, szeretetre képes
és szeretnivaló – vagyis körülbelül olyan, mint amilyenek
mi vagyunk.
És még valami: tudjuk, hogy
hamarosan érkezik majd egy
kis ember. Érdemes lesz rá
figyelni, mert bár eleinte csak
a betlehemi jászolból kitekintgetve szemléli a világot, de felcseperedve emberség-ügyben
is rendbe tesz egy-két dolgot
a világban.

Jégre vittek

pedellusa, akit ez idő tájt kezdtek
hivatalsegédnek nevezni, szinte csak a mi örömünkre vállalta
ezt a különmunkát, persze az ő
gyerekei is velünk koriztak, és a
tanárok egy részét is elvarázsolta
ez a nagy hagyományú szórakozás. Az akkori felszerelések ma
már a legfeljebb a néprajzi, vagy
a sportmúzeumok raktárában
lelhetők fel, de mi nem a jövőben éltünk, ami később múlttá
lett, hanem nagyon is a jelenben.
Akartuk a szabad levegőt, akartuk a társaságot, szerettünk volna
szórakozni és szórakoztunk is.
Az őrült száguldozásig még csak
eljutottunk, legfeljebb a kerítés
hálója fogott meg. Az igazi azonban az volt, amikor számtalan
zuhanás, esés, tápászkodás után
már biztosabbá vált a jégen való
mozgás, már hátrafelé is tudtunk
körözni, és ami még ennél is fontosabb volt nekünk, büntetlenül
foghattuk a lányok kezét, hiszen
segítettünk nekik tanulni a trükköket. Egy kiskamasz számára
nincs annál szebb, mint mikor két
kötött kesztyû összemelegszik.
Az unokák nemzedékét figyelve
örülhettünk annak, hogy néhány
éve még Diósdon mûködött egy
pálya. Aztán az iskola nem vállalta, vagy nem tudott megállapodni a mûködtetővel, így most
Budaörsön, egy nagyáruház parkolójában szokott összeverődni
az ismerős érdi társaság, gyerekestől. Az igazi nagy havakra, az
igazi nagy hidegekre meg emlékezünk, miközben várunk is rá.
Hátha akad, aki jégre viszi a mai
óvodásokat, iskolásokat is. Kedv
és felszerelés ma már van hozzá.                  

Antall István

lül már némi eleganciát jelentett
a farkasfogas orrú, amit apám
kölcsönzött nekem egész télre.
A cipővel együtt kapható csúszka olyan ritka volt, mint a fehér
holló, inkább külföldről vagy pult
alól lehetett beszerezni. Ma már a
pult alól fogalmát is magyarázni
kellene, de ekkortájt a csehszlovák és a korai bécsi bevásárló
körutak híre is elérkezett Érdre.
A kulcsos kori viszont oldalról
ragadta meg a lábbelit, négy szorítóval rögzült a cipő peremére.
Ráadásul a korabeli bakancsok,
amiket némi nagyképûséggel
síbakancsnak is neveztünk, ha
szögletesre volt formálva az orra,
és a hátsó fémheveder bemélyedése felismerhető volt, nem mindig
bírták a gyûrődést. A korcsolya
kemény szorítása megroppanthatta a gyengébb minőségû talpat is akár. A szüleink tehát nem
mindig örültek a több funkciós
cipőhasználatnak. Persze mi ettől
még korcsolya nélkül is sinkóztunk, sikánkóztunk, csúszkáltunk, ahogy bírtunk. Elég volt
a járda letaposott havának kétszer-háromszor nekirohanni és
már fénylett is a tükör a talpunk
alatt. Nem csoda, hiszen a városligeti mûjég csak újsághírként,
a kis színesből köszöntött ránk.
Nekünk legfeljebb föllocsolták
az iskolaudvart, vagy az érdligeti
régi salakos teniszpályát, ha valóban volt olyan zergenye idő,
hogy a víz meg is fagyjon. Aztán
már csak hizlalni kellett a jeget
és izgulhattunk, hogy ne enyhüljön az idő nagyon. Az iskola
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„Ha megõrizzük higgadtságunkat, képesek leszünk segíteni is”

Utcán hóban, esõben, kánikulában
Segíteni – ez a szó kicsit
magasztosabb jelentést
kap így karácsonytájt,
és rendszerint az adakozáshoz kötjük. Létezik
azonban olyan segítség
is, ami nem tárgyiasul,
pénzben nem kifejezhetõ,
de jóval többet érhet
annál: az odafigyelés, a
gondoskodás. Amikor az
ember elsõsegélyben részesíti az összeesõ idõs
hölgyet, vagy hajléktalanokat látogat a város
peremén. Mint ahogy
Fazekas József közterület-felügyelõ teszi, aki azt
vallja: a város rendjéért,
nem pedig a büntetés
öröméért kell dolgozniuk.

Egy őszi reggelen rosszul lett
egy idős asszony az egyik érdi
buszmegállóban. A közeli iskolánál egy közterület-felügyelő és vele szolgálatot teljesítő
rendőr, ők siettek az eszméletét
vesztett asszony segítségére.
Míg a mentőre vártak, stabil
oldalfekvésbe helyezték, meglazították a ruháit, egy ápolónő
irányításával – aki szerencsére
pont arra járt – szívmasszázst
végeztek, és mesterségesen lélegeztették az eszméletlen aszszonyt. A kiérkező mentők több
alkalommal is újraélesztették az
idős hölgyet, aki – hosszas kórházi kezelés után – ma már
hazatért otthonába. Ha azonban
nem kap akkor gyors segítséget,
valószínû, hogy már nem élne.
Nem az első eset, hogy
Fazekas Józsefnek elsősegélyt
kellett nyújtania – igaz, eddig
ilyen nehéz helyzetben még
nem volt.
– Egyes rendezvényeken előfordul, hogy a résztvevők az
egész estés mulatozás, ivászat
után elesnek, megsérülnek;
amíg kiérkezik a mentő, elsősegélyben részesítjük őket. De

Ha esik, ha fúj, a közterület-felügyelõ az utcákat járja – Fazekas József (balról az elsõ) és kollégái
megtörtént már az is, hogy a
velünk szembe kerekező idős
bácsi megcsúszott, elesett a
biciklijével, és csúnyán megsérült. Hívtuk a mentőket, és
értesítettük a családját is. Ilyen
esetek sajnos előfordulnak.
Akinek jogosítványa van, az
végzett elsősegélynyújtó tanfolyamot, így tud segíteni, ha baj
van – igaz, ezeket az ismereteket nem árt felfrissíteni, mert
sok esetben ma már máshogy
kell eljárni, mint ahogy azt annak idején tanultuk – mondta
lapunknak Fazekas József közterület-felügyelő, aki szerint
nem jó hozzáállás az, hogy „ha
hozzányúlunk, többet ártok,
mint használok”.
– A lényeg, hogy ne essünk
pánikba! Ha sikerül megőrizni
a higgadtságunkat, bizonyára
segíteni is tudunk, egy-két alapvető ismeret birtokában – például ha tudjuk, mit jelent a stabil
oldalfekvés, így elkerülhetjük,
hogy az illető megfulladjon a
saját nyelvétől. A közterület-felügyelőnek egyébként nemcsak
egészségügyi területen kell segítséget nyújtania; arra is figyelnünk kell, hogy a bajba került
személy értékei el ne tûnjenek.
Bizony, több esetben sikerült
megelőznünk azt, hogy a sérült
személy mobiltelefonját ellopják, sőt, még a hozzátartozókat
is értesíteni tudtuk a készülék
segítségével – mondta Fazekas
József, aki úgy látja: az embe-

rek sajnos meglehetősen passzívak, nem mernek segíteni.
– Gyakran attól tartanak,
hogy a rosszulléttel küzdő ember fertőz. Persze, az óvatosság nem árt – indokolt esetben
mi is gumikesztyût húzunk.
Ugyanakkor vannak olyanok is,
akik azért nem segítenek, mert
félnek, hogy beavatkozásukkal
csak ártanának. Én azonban
úgy látom: ekkor tesznek valóban rosszat, mert ha az illető
csak annyit is segít, hogy az
utcán összeeső embert az oldalára fekteti, hogy meg ne fulladjon, már sokat tett érte. Ha
megőrizzük a lélekjelenlétünket, képesek leszünk segíteni is
– hangsúlyozta.
A közterület-felügyelők télen
nemcsak a közrendre, a szabályok betartására ügyelnek,
hanem odafigyelnek azokra is,
akik lakhatásra nem alkalmas
helyeken húzzák meg magukat
a hideg elől.
– Tavaly rendszeresen meleg
ételt, teát vittünk annak az öthat hajléktalannak, akik a város
szélén álló hangárban laktak.
Pár éve egy régi, fûtetlen, ajtóablak nélküli présházban élő
idős embert látogattunk. Mikor
nagyon hideg lett, próbáltuk
rábeszélni, hogy jöjjön velünk
valamelyik intézménybe, ahol
ellátást kap, melegben lehet,
de nem volt hajlandó. Õt sajnos már nem sikerült bevinni.
Minden hajléktalannak elmond-
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juk, hogy van lehetőségük bemenni az éjszakai melegedőre,
ahol tisztálkodhatnak is – tette
hozzá a városrendészeti csoport
munkatársa, aki hetedmagával
járja az érdi utcákat nap mint
nap.
A közterület-felügyelők egyéb
ként két mûszakban dolgoznak:
a délelőttös mûszak 7-től 15
óráig, a délutános 13-tól 21-ig
tart, de ha rendkívüli esemény
van, hétvégén és éjszaka is dolgoznak (gyakran találkozhatunk
velük a városi rendezvényeken).
Rendszeresen teljesítenek közös
szolgálatot rendőrökkel. Sokan
nem tudják egyébként, hogy a
közterületesek jogosítványai a
rendőrökéhez hasonlóak.
– Ugyanúgy hivatalos személynek számítunk, mint a
rendőrök. Nekünk is van igazoltatási és visszatartási jogkörünk, azaz a menekülőt ugyan
úgy feltartóztathatjuk, mint a
rendőrök, és vannak kényszerítő eszközeink is, például a
könnygáz-spray és gumibot.
Bilincset is használhatunk – tette hozzá Fazekas József, aki úgy
tapasztalja: az elmúlt években
javult a közbiztonság a városban, de vannak még problémás
területek, amelyekre kiemelten
figyelnek – itt többször járőröznek a rendőrökkel. És hogy mi
minden tartozik még a munkakörükbe? Sok minden:
– A közlekedési szabálysértőkkel szemben ugyanúgy in-

tézkednünk kell, mint az önkormányzati rendeleteket be
nem tartókkal. Például aki
tûzgyújtási tilalom idején avart
éget vagy a vízelvezető árokba
engedi a szennyvizet. Sokszor
hívnak ki szomszédok perpatvarához, és a reklámtáblák engedélyeit is mi ellenőrizzük,
ahogy azt is, hogy a lakók nem
tárolnak‑e közterületen sittet,
építőanyagot engedély nélkül.
Iskolák előtt is szolgálatot teljesítünk, és szezonális feladataink is vannak: mostanában
például a zöldjáratokkal kapcsolatban végzünk ellenőrzéseket. Ami mindben közös, az az,
hogy kinn vagyunk az utcán, ha
esik, ha fúj – van, hogy zuhogó
esőben kell szolgálatot teljesítenünk, van, hogy harmincöt
fokos hőségben kell felügyelnünk a biztonságra egy rendezvényen, ahol nem húzódhatunk
az árnyékba. Annak, aki irigyel
minket, hogy a szép tavaszi
napsütésben kinn lehetünk, ezt
is figyelembe kell vennie – jegyezte meg Fazekas József, aki
úgy látja: egyes szabálysértések
esetén nem muszáj büntetni;
gyakran emberségesebb megoldás, és ugyanúgy célravezető,
ha megbeszélik az illetővel a
problémát. A közterület-felügyelők ugyanis nem a büntetés
öröméért, hanem a város rendjéért dolgoznak – ami nekünk,
itt élőknek, közös érdekünk.

Ádám Katalin

MAGYARORSZÁG
A LESAFFRE MAGYARORSZÁG KFT. – a magyar és a közép-európai piac első számú
élesztőgyártója és -forgalmazója –, a világpiacon vezető francia Lesaffre Csoport
tagvállalata az alábbi munkakörbe keres munkatársat:

CSOMAGOLÓGÉP KEZELŐ

(betanított munka 12 órás folyamatos műszakban)
Feladatai:
• csomagológépek szakszerű működtetése,
felügyelete, karbantartása, tisztítása
• késztermékek palettára történő rakodása
• termelésközi és termelés végi takarítási munkák elvégzése
Elvárásaink:
• középfokú végzettség (pl. szakmunkás)
• műszaki és/vagy élelmiszeripari érdeklődés
• gyártó cégnél hasonló pozícióban szerzett tapasztalat
• fegyelmezett munkavégzés, monotónia tűrés, teherbíró képesség
Élelmiszer-ipari tapasztalat, gépbeállításban szerzett tapasztalat előnyt jelent!
Érdeklődés esetén kérjük, küldje el önéletrajzát – a pozíció megjelölésével –
az alábbi címre:
LESAFFRE MAGYARORSZÁG Kft.
1222 Budapest, Gyár utca 5–9.,
Telefon: 226-6311/213 Fax: 226-5011
E-mail: human@lesaffre.hu
www.lesaffre.hu
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Megtartották szalagavató ünnepségüket a Vörösmarty gimnázium végzõsei

Bécsi keringõ, popfesztivál és swing

A szerző felvételei

Mintegy másfél száz ünnepelt diák és tanáraik, valamint a büszke szülõk, nagyszülõk
és rokonok, a tanulótársak, barátok és jó ismerõsök töltötték meg csaknem zsúfolásig a hétvégén az Érd Arénát, ahol ezúttal az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
végzõsei tartották meg a szalagavató báljukat. Ez a szép és mindannyiuk számára
emlékezetes rendezvény az elsõ állomása annak a búcsúzási folyamatnak, amit
majd jövõ nyár elején a ballagás és végül az érettségi követ.

A Vörösmarty gimnáziumban ebben a tanévben is öt osztály tartotta meg a szalagavató ünnepségét
A nagy múltú érdi gimnázium
fennállása óta ez már a második
olyan nemzedék, amely méltó
körülmények között, a nagyszámú közönséget is befogadni
képes Érd Arénában tarthatja
meg hagyományos, szemet gyönyörködtető, és az ünnepeltek
számára felejthetetlen szalagavató ünnepségét. A múlt hét
végén, december 12-én, csaknem másfél ezren voltak szemés fültanúi annak az örömteli pillanatnak, amikor az Érdi
Vörösmarty Mihály Gimnázium
valamennyi tizenkettedikesének feltûzték a szíve fölé a szalagot, ami a felnőtté válás apró
jelképe. A gimnazisták életében
mérföldkő ez nap, mert – bár
most még nem érzik, nem érezhetik a súlyát – igencsak közeledik az életükben az az időszak,
amikor már egyedül kell döntéseket hozniuk, és nekik maguknak kell érte a felelősséget
is vállalni. Szüleik és tanáraik
továbbra is segítik, támogatják
őket, de az előttük álló úton
már önállóan kell helytállniuk,
a lényeg rajtuk múlik. Talán
az ünnepségen maguk is úgy
látták, hogy önmagában a gimnázium emblémájával díszített
szalagocskától ugyan még nem
lesznek mintegy „varázsütésre”, már holnaptól felnőttek,
de napról napra tudatosulni fog
bennük, hogy a többnyire gondtalan, a főként tanulással, barátkozással, bulizással eltöltött diákéletet már valami más, sokkal
komolyabb, felelősségteljesebb

időszak váltja fel. 2011-ben még
sokuknak távolinak tûnt ez az
időpont, ezért talán hihetetlennek és valószerûtlennek tûnt
számukra, hogy ezúttal ők, és
nem mások állnak rendezett
sorban osztályfőnökeik előtt,
akik büszkén tûzik fel végzős
diákjaik ünneplő ruhájára a szalagot.
A büszkeség szó nem túlzás,
hiszen vörösmartys tanulóként
ebben nagy múltú gimnáziumban bizony keményen helyt
kellett állni, és számos követelménynek meg kellett felelni
ahhoz, hogy célba érjenek. Ez
az utolsó esztendő azonban a
folyamatos tanulás mellett rengeteg felkészüléssel, lelkes izgalommal és persze némi nosztalgiával telik, hiszen a várva várt
szalagavató ünnepséget nemsokára a ballagás követi majd, és

jön utána a még nagyobb vizsgatétel: az érettségi megszerzése. Szalagavatójukat sem kevés
erőfeszítés előzte meg, hiszen
alaposan be kellett gyakorolni
a táncokat, különös tekintettel
a remek koreográfiák látványos
mozzanataira. Szépen felékesítették az Aréna küzdőterét, és
pontosan megtervezték az ünnepség minden pillanatát.
Az est első fénypontja a szalagok feltûzése volt, ami nem
kevés időt igényelt, hiszen az öt
búcsúzó osztály mintegy másfél
száz tanulója, évfolyamonként,
az osztályfőnökkel és az osztályfőnök helyettessel az élen vonult
fel, és a diákok nevét egyenként
említve, sorban megkapták a
szalagot. Ezt követően a végzős osztályok tanulói látványos
táncmûsoraikkal köszönték meg
szüleiknek és pedagógusaiknak

Ezt a szalagot kapta minden tizenkettedikes tanuló

a gondoskodást és a törődést.
A hagyományoknak megfelelően a lányok gyönyörû, hófehér
ruhában, a fiúk elegáns, fekete
szmokingban adták elő a sokat
gyakorolt, jól betanult bécsi keringőt. Még szerencse, hogy fellépésüket nem kellett zsûrizni,
hiszen képtelenség lett volna
megmondani, hogy az öt osztály csodaszép táncprodukciója
közül melyik a legszebb, kivétel
nélkül nagyszerûek voltak, nem
csoda, hogy mindannyian osztatlan sikert arattak a közönség
soraiban. S ha a bécsi keringő
produkciókat az első bálozás,
a felnőtté válás jelképeként értelmezzük, akkor a szabadon
választott osztálytáncok épp ennek az ellenkezőjét jelenítették
meg, amelyben a végzősök még
a kamaszos lázadást, a fiatalok
rakoncátlan, mindig valami újat
kereső arcukat mutatták meg.
Ez a kettősség az elkövetkező
hónapokban is jellemzi majd
őket, hiszen néhány hónapig
még éppúgy koptatják a gimnázium padjait, mint eddig, a felnőtté válás nem egyik napról a
másikra, hanem lassan történik
meg. Tizenegyedikes diáktársaik a Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról címû rockoperából előadott dalokkal és táncokkal köszöntek el végzős társaiktól. Az est ünnepeltjei pedig
változatos, esetenként vicces
jelmezekkel tarkított, szabadon
választott osztálytáncokkal lepték meg közönségüket. Igen
széles volt a zenei- és táncpaletta: a swingtől a rockzenén át
a háncsszoknyás lejtésig (igaz,
utóbbiban, a poén kedvéért,
ezúttal nem lányok, hanem a
fiúk tetszelegtek). Az is sokéves
hagyomány az iskolában, hogy
a búcsúzó osztályok rövid, de
annál többet mondó fénykép- és
videó összeállítást készítenek a
diákélet legszebb, vagy inkább
legviccesebb pillanatairól, a
barátságokról, a hétköznapok
izgalmairól, kirándulásaikról,
bohóckodásaikról, és ezzel a
kisfilmmel mindig nagy derültséget keltenek a közönség soraiban. Pár év múlva azonban már
egészen más szemmel és érzelmekkel fogják majd végignézni
ezt a pár perces kisfilmet.
Nem fér hozzá kétség, hogy a
szalagavató ünnepség megszervezése időigényes és persze,
rengeteg lemondással, anyagi
áldozattal, munkával jár, de
mindenképpen megéri, hiszen
ez a diákélet egyik legcsodálatosabb, legszebb eseménye,
maradandó élményt és emléket
jelent a végzősöknek, valamint
a szülőknek, pedagógusoknak
és a meghívott vendégeiknek is
egyaránt.

Bálint Edit

A szalagtûzést követõen osztályfõnökük vezetésével vonultak fel az ünnepeltek

Az osztálytáncok is nagy tapsot kaptak; a végzõsök igyekeztek minél eredetibb és meghökkentõbb produkcióval elõrukkolni

A klasszikus bécsi keringõ az este második fénypontja, amit heteken át
gyakoroltak a diákok

A szalagtûzés pillanatait a hatalmas kivetítõn követhették figyelemmel a
vendégek
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Kulturális és tudományos

programok
2014. december 22 – 28.
(2030 Érd, Budai út 24. tel.:
23/523 597) vásárolhatók!
2015. január 6-tól a megszokott
nyitva tartással várjuk látogatóinkat!
Áldott, békés karácsonyt, boldog új évet kívánunk minden
kedves látogatónknak!
Szepes Gyula Művelődési
Központ
Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu
Kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!
Jegyvásárlás: hétfőtől – péntekig 10-18 óráig, hétvégén
rendezvénytől függően, a rendezvény előtt 1 órával.
A Szepes Gyula Művelődési Központ
termei bérbe vehetők
kulturális, közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Száraz Istvánné
06-23-365-490/ 101

A művelődési központ
ünnepi nyitva tartása
A művelődési központ 2014.
december 22–27-ig zárva tart.
December 29-én 18 órakor színházi előadás
A kaktusz virága.
A jegypénztár 16 órától tart nyitva. December 30-án a művelődési
központ 10–16 óra közt tart nyitva.
December 31-én 20 órától
Szilveszteri bál!
2015. január 1–5-ig   ZÁRVA
2014. december 19–29-ig
A kaktusz virága előadásra,
jegyek a Domi Tours Irodában

Programok:
december 28. vasárnap 16 óra
Hadikfalvi betlehemes
a Bukovinai Székely Népdalkör
előadására.
A programra a belépés ingyenes!
december 29-én, hétfőn 18 órakor
A kaktusz virága
zenés komédia Nádas Gábor
– Szenes Iván slágereivel
Szereposztás:
Hujber Ferenc, Xantus Barbara,
Bugár Anna, Harmath Imre,
Schlanger András, Sándor Péter
Vokál/táncosok: Görgényi
Fruzsina, Gere Orsolya,
Élőben kísér a Chameleon Jazz
Band.
Belépőjegy: 3200 Ft
Jegyek elővételben kaphatók
a művelődési központ jegypénztárában hétköznapokon
10-18 óráig., és a Domi Tours
Irodájában ( Budai út 24.)
december 31-én, szerdán 20 órától
Szilveszteri bál
Büfé – tombola – családias
hangulat
Közreműködik a ROZBORA
zenekar
Jegyek elővételben kaphatók
hétvégeken.
Telefon: 06 23/364-097
vagy a 06 30/597-8817
Mindenkit szeretettel vár a bál
házigazdája
Zelenka Lászóné Ilonka
Kiállítás:
A kamarateremben
A Poly-Art alapítvány csoportos kiállítása
Megtekinthető: 2015. január 5-ig
Az előtéri kiállítótérben
Manó világ varázsa

Gombor József és Szép Adrien
a két felnőtt „ nagy gyerek”, kik
mesében élik furcsa életüket.
Megtekinthető: november-december
hónapban.
A fotógalériában
egész decemberben
Érd képeken fotókiállítás
Érd a Duna-Art Fotóklub tagjainak szemével
Megtekinthető: hétköznapokon 10-19
óra között.

XXIV. évfolyam, 2014. december 18.
Tárlatvezetési díj: 

3000,- Ft/kiállítás
Magyar utazók,
földrajzi felfedezők és
A Kárpát-medence tudományos
feltárói című kiállításra
Teljes árú: 
800,Kedvezményes: 
400,3276 expedíciós nap,
a múzeumalapító geográfus
újraolvasva
Teljes árú: 
400,Kedvezményes: 
200,Hely- és sporttörténeti kiállítás
Teljes árú: 
400,Kedvezményes: 
200,A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri
előadóterme 50 fős rendezvényekre
bérbe vehető kulturális, közművelődési alaptevékenységgel összeegyeztethető célokra.
Információ:
Kovács Nóra, 06-23/363-036

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

10,00–17,00
Szombat-vasárnap: 10,00-18,00
Ünnepi nyitva tartás
december 24 
december 25 
december 26 
2015. január 1. 

Zárva
Zárva
Zárva
Zárva

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

Rendezvényeinkről, a könyvtár
szolgáltatásairól és díjszabásáról bővebb információt a
365-470 telefonszámon, vagy
a www.csukalib.hu honlapon
talál.
Békés, boldog karácsonyt
és új esztendőt kívánnak
a Csuka Zoltán Városi
Könyvtár munkatársai!
Ünnepi nyitva tartás
Felnőtt-, Gyermek és Zenei
könyvtár:
2014. december 24–28. (szerda-vasárnap) és
2014. december 31– január 4.
(szerda-vasárnap)
Zárva

Jószomszédság és Parkvárosi
Könyvtár:
2014. december 24 – január 4. 
Zárva

Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd: 
12 – 18 h
péntek:
12 – 17 h

Könyvtári részlegeink
nyitva tartása

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

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

10 – 18 h
szünnap
12 – 17 h
10 – 17 h

Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér.

Szeretettel várjuk
rendezvényeinken!
A diósdi Szent Gellért Vegyeskar
énekes társakat keres!
Ha jó hangod van,
szereted a zenét és szeretsz énekelni,
köztünk a helyed!
Világi és egyházi zenéket
egyaránt énekelünk.
A próbák időpontja és helyszíne:
kedd 18.30-21.00, Diósd,
Kék Géza Közösségi Ház,
Szent István tér 5.
Kórusban énekelni jó,
kikapcsol és feltölt!
További információ:
06 30 402 15 32
Honlap: www.gellertkorus.hu

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
2014. december 20-án 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!

Időszakos kiállítás
A Duna forrásvidékén a
Fekete‑erdőben
Tibád József fotókiállítása
Belépőjegy árak
Valamennyi kiállításra
Teljes árú: 
1.000,- Ft
Kedvezményes: 
500,-

KARÁCSONYI VÁSÁR
TÖBB EZER
SZŐNYEGBŐL

Szilveszteri
Operetthajó
Zenehajó Szalonzenével és Tánccal
Zenehajó Diszkóval és Tánccal
A gyertyafényes hajóúton az OPERAHÁZ művészeiből alakult 20 fős
OPERETTHAJÓ TÁRSULAT kiváló énekesei, hangszeres és táncművészei
gondoskodnak az Ön szórakozásáról, felvonultatva az opera (Verdi, Puccini, Bizet stb.), az operett (Csárdáskirálynő, Mosoly országa, Víg özvegy,
Mariza grófnő stb.), az olasz (O sole mio), spanyol dal (Granada) és musical
irodalom gyöngyszemeit (Kabaré, New York, Gershwin dalok, My fair Lady
stb.) eredeti nyelveken, valamint bravúros hangszeres szólókat (Monti:
Csárdás) és látványos jelmezekben előadott klasszikus, sztepp, magyar
folklór és hastáncokat a 3 órás műsorban. Ízletes svédasztalunkról korlátlan
italfogyasztással válogathat, éjfél után táncolhat és művészeinkkel együtt
köszöntheti az Új Évet. A program 20 órától 01 óráig tart. SZILVESZTERI ÚJ
PROGRAMJAINK: Szilveszteri Zenehajó Szalonzenével és Tánccal,
Szilveszteri Zenehajó Diszkóval és
Tánccal. Karácsonyi Ajándékozási
Tipp! Ajándékozza meg szeretteit az
Operetthajó 2015-ös nyári szezonjára
szóló jeggyel kedvezményesen még
az idei évi áron!

AKÁR

-50%
MÁR HÉTVÉGÉN IS!

Budapest XII., Krisztina krt. 11. (Széll Kálmán térnél)
www.kabiriszonyeghaz.hu, www.facebook.com/kabiriszonyeg

Információ és jegyvásárlás:
+36-20-3329-116
operetthajo@t-online.hu
www.operetthajo.hu

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

Világíts fényes csillag – állapotversekrõl, karácsony elõtt

A szerző felvételei

Fogalmazhatnánk akár úgy is, hogy a „Világíts fenséges csillag” címmel meghirdetett, Büki Attila új verseskötetének érdi bemutatója a huszas szám jegyében
történt, hiszen a szerzõ lassan két évtizede él városunkban, és mint kiderült, a
Csavarvonal címû éppen a huszadik a megjelent könyveinek sorában. A költõvel
Gyurácz Ferenc irodalomtörténész, a kötetet megjelentetõ könyvkiadó tulajdonosa
beszélgetett december elején a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban. Büki Attila legújabb verseibõl Kubik Anna Kossuth-díjas színmûvésznõ tolmácsolásában kaptak
ízelítõt az irodalomkedvelõk.

Barátok, ismerõsök, verset kedvelõ érdeklõdõk a közönség soraiban

A Magyar Nyugat könyvkiadónak ez az 56. kiadványa, a költõnek pedig
huszadik kötete a Csavarvonal
Nemcsak saját költeményei, ha‑
nem versfordításai is helyet kap‑
tak Büki Attila új, Csavarvonal
címû kötetében, amelynek
érdi bemutatóján december
elején vehettek részt az érdek‑
lődők a Csuka Zoltán Városi
Könyvtárban. A szerzővel a
könyvét megjelentető kiadó
tulajdonosa, Gyurácz Ferenc
irodalomtörténész beszélgetett.
Büki Attila pedig nemcsak leg‑
újabb kötetéről, hanem életé‑
ről, írói pályafutásáról is mesélt
hallgatóságának, így érdekes
epizódokat is megtudhattunk
a szerzőről. Új kötetét először
Bükfürdőn mutatták be a kö‑
zönségnek, ami nem véletlen,
ugyanis mindketten, a költő és
az irodalomtörténész is innen,
az akkor még kis településnek
számító, ma viszont közismert
fürdővárosból, Bükből szár‑
maznak, sőt, még egy utcában
is nevelkedtek. Gyermekkorára
emlékezve Büki Attila elmond‑
ta: tanárai valódi, klasszikus
értelemben vett pedagógusok
voltak, akik személyiségükkel
is példát mutattak, és ember‑
ségre tanították az ifjú nemze‑
déket. Előbb Sopronban, majd
Szombathelyen tanult, és dip‑
lomája megszerzését követő‑
en Győrben kezdett dolgozni.
Persze, verseket is írt, de a 70‑es
években egyik, a rádióban el‑
hangzott, társadalomkritikát is
megfogalmazó költeménye mi‑

att „eltanácsolták” a versírástól,
meg az állásából is, de nem fu‑
tamodott meg, sőt még munkája
is lett még aznap: felajánlottak
neki egy státuszt a győri me‑
gyei mûvelődési központban.
Mivel közben a Kisalföld címû
lapba is írt cikkeket, megked‑
velte az újságírást, ezért elvé‑
gezte az újságíró iskolát is, így
Budapestre már újságíróként
került, a Magyarország címû he‑
tilaphoz. Budapest után a szek‑
szárdi Babits könyvkiadónak
dolgozott, közben Magyarok
címmel folyóiratot adtak ki
Bartis Ferenccel, akit az „És
mégis élünk” címû verséért be
is börtönözték, mert az akkori
hatalom rosszul tûrte a társa‑
dalomkritikát… Büki Attila, mi‑
után a heti újság megszûnt, a
Róth Miksa Üvegmúzeum ve‑
zetője lett egy ideig, de azt is
megszüntették a munkahelyé‑
vel együtt (hogy pár éven belül
egy új igazgatóval újra meg‑
nyissák!). A kilencvenes évek
közepén költözött családjával
Érdre, miközben a Pest megyei
önkormányzat sajtóirodáján is
dolgozott, majd nyugdíjazá‑
sa előtt az ócsai Városházán
volt mûvelődési referens.
Nyugdíjasként azonban – fûzte
hozzá – végre rengeteg ideje
lett, hogy írjon: verset, drá‑
mát, prózát és publicisztikát,
sőt, a képzőmûvészettel is töb‑
bet foglalkozhat, mint koráb‑

ban, ugyanis festeni is szeret.
Kiderült, a Csavarvonal címû
már a huszadik kötete, és már
majdnem húsz éve, hogy érdi
lakos lett.
Büki Attila elárulta: Kiss ve‑
zetéknévvel született, de Kiss
Dénes – aki akkoriban olvasta
és közölte a költeményeit – kije‑
lentette, a versei jók, megjelen‑
hetnek a lapban, de változtas‑
son nevet, mert túl sok a Kiss
vezetéknevû ember… Így vette
fel a születési helyére utaló Büki
vezetéknevet. Pályafutása során
számos kortárs íróval, költővel
került jó kapcsolatba, sokukhoz
máig bensőséges barátság fûzi,
nem csoda, hogy új kötetében
megjelent versei között több
olyan is akad, amit a költő‑
társaknak ajánlott – köztük az
„Azon a napon” címû költemé‑
nyét Bella István emlékére írta.
Könyvének érdekessége, hogy
nemcsak saját verseit közli ben‑
ne, hanem észt, román és német
kortárs szerzők versfordításai is
helyet kaptak. Olyan költők ők
– mondta Büki Attila –, akiknek
az érzelem- és gondolatvilága,
témaválasztása megegyezik az
övével. A versfordítások is tanú‑
sítják, hogy nem direkt módon
szól, hanem képekben közli a
valóságot. Az észt költőnő ké‑
peiből pedig akár publicisztikát
is lehetne írni, olyan erőteljesen
jeleníti meg az elmúlt 25 esz‑
tendőben történt eseményeket.
Ezekkel az országokkal közös
ügyeink vannak, hiszen ugyan‑
azok a gondok és problémák
feszítenek, ugyanazok a hatá‑

sok érnek bennünket is, mint
őket, valamint hasonló esemé‑
nyek játszódtak le, és történnek
náluk is, mint nálunk, így e
versek akár itt is megszület‑
hettek volna, ezért van helyük
a mûfordításoknak is ebben a
kötetben – hangsúlyozta Büki
Attila. A saját gyermekkorára
emlékező költemények mellett
az ócsai lápos vidéket idéző
gyermekversek is olvashatók a
Csavarvonal címû könyvében.
Büki Attila ugyan nem „po‑
litizáló” költő, ám a mai tár‑
sadalmi valóság az érzelmek,
motívumok, képek szintjén,
mégis tetten érhető a verseiben.
Ezek a társadalmi események‑
ről készült „közérzeti lenyoma‑
tok”, sajnos nem derûlátásáról
tanúskodnak – mutatott rá
Gyurácz Ferenc. A költő egyet‑
értett, és elmesélte, hogy ami‑
kor Gyurkovics Tibortól meg‑
kérdezték, milyen drámát ír, így
fogalmazott: „állapot drámát”.
Arra célzott – folytatta – hogy
nekünk íróknak, költőknek is
úgy kell látnunk, és bemutat‑
nunk a világot, ahogy van. Se
szebbnek, se csúnyábbnak.
Mondhatjuk tehát, hogy Büki
Attila állapotversei mintegy tük‑
röt tartanak az olvasók elé, szé‑
pítés és illúziók nélkül. „Szél
fú, keserû, az érdi temetőben”
– ez egyik költeményének cí‑
me, de megrázóak a „Már úgy
élek” címû vers sorai is. Végül
is kevés derûlátással él a költő,
mégis, nagy távolságból sorait
olvasva fényleni látszik az a fen‑
séges betlehemi csillag, amely
utat mutat, és jó irányba vihet,
mint a Megváltót köszönteni
szándékozó királyokat.

2014. december 22 – december 28.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.
december 22. hétfő

8:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
8:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
9:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:15 Mozgás sportmagazin
9:45 Aggódunk érted… Újraélesztés 1.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 25’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
10:10 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:40 Ízőrzők 21.
11:10 Fény-Kép kulturális magazin
16:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:45 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/1. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
17:15 Mozgás sportmagazin
17:45 Fény-Kép kulturális magazin
18:15 Erzsébet-út 4. rész
Magyarországi programajánló 45’
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda mérkőzés FIGH Futura Roma – Érd
21:00 Erzsébet-út 4. rész
Magyarországi programajánló 45’
21:45 Híradó ism.
22:00 Szibéria 17/7. rész
magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
22:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:45 Híradó ism.

december 23. kedd

8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Aggódunk érted…
Újraélesztés 1.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 25’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
8:55 Mozgás sportmagazin
9:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:40 Kézilabda mérkőzés ism. FIGH Futura Roma – Érd
11:10 Erzsébet-út 4.rész
Magyarországi programajánló 45’
16:00 Híradó
16:15 Fény-Kép kulturális magazin
16:45 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/1. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
17:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/87.
18:30 Ízőrzők 22.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Hajdúk
színes, magyar játékfilm, 1974 75’
rendező: Kardos Ferenc
szereplő(k): Dzsoko Roszics, Bencze Ferenc,
Juhász Jácint, Madaras József
20:45 Híradó ism.
21:00 Bibliai Szabadegyetem 90/87.
22:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:15 Fény-Kép kulturális magazin
22:45 Szibéria 17/7. rész
magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
23:15 Híradó ism.

december 24. szerda

Az est végén Büki Attila is felolvasott egyet a versei közül
A Csavarvonal címû kötet ver‑
seiből Kubik Anna nagyszerû
tolmácsolásában hallhattak
ízelítőt a bemutató résztvevői,
akik már a rendezvény elején
kezükbe vehették a könyvet,
így az est során lapozgathat‑
ták. Akinek pedig megtetszett, a
rendezvény végén megvásárol‑
hatta, és Büki Attila aláírásával
gazdagítva vihette haza a szerző
huszadik kötetét.  Bálint Edit

8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/1. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
9:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:30 Aggódunk érted…
Újraélesztés 1.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 25’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
9:55 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
10:25 Bibliai Szabadegyetem 90/87.
11:25 Szibéria 17/7. rész
magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
16:30 Híradó
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Erzsébet-út 4.rész
Magyarországi programajánló 45’
17:45 Hajdúk
színes, magyar játékfilm, 1974 75’
rendező: Kardos Ferenc
szereplő(k): Dzsoko Roszics, Bencze Ferenc,
Juhász Jácint, Madaras József
19:00 Benyovszky Móric és a malgasok földje
6/2. rész magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
19:30 Mennyei seregek
színes, magyar dráma, 1984 81’
rendező: Kardos Ferenc, operatőr: Koltai Lajos
szereplő(k): Fülöp Viktor, Eva Ras, Páger Antal,
Zsótér Sándor, Djoko Rosić, Cserhalmi György
20:55 Mozgás sportmagazin ism.
21:25 Fény-Kép Kulturális magazin ism.
21:55 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/2. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
22:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:40 Oliver Hardy: Alvira néni látogatása
Burleszk
23:05 Erzsébet-út 4. rész
Magyarországi programajánló 45’

18:05 Mozgás sportmagazin
18:35 Oliver Hardy: Alvira néni látogatása
Burleszk
19:00 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/2. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
19:30 Fekete gyémántok I. rész
színes, magyar játékfilm, 1976 80’
rendező: Várkonyi Zoltán
szereplő(k): Huszti Péter, Sunyovszky Szilvia,
Koncz Gábor, Haumann Péter
20:50 Bibliai Szabadegyetem 90/88.
21:50 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:05 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:35 Erzsébet-út 4. rész
Magyarországi programajánló 45’
23:20 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója

december 26. péntek

8:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
8:30 Bibliai Szabadegyetem 90/88.
9:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/2. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
10:00 Szibéria 17/7. rész
magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
10:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:45 Aggódunk érted…
Újraélesztés 1.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 25’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
11:10 Fény-kép kulturális magazin
15:55 Ízőrzők 22.
16:25 Erzsébet-út 4.rész
Magyarországi programajánló 45’
17:10 Mozgás sportmagazin
17:40 Fekete gyémántok I. rész
színes, magyar játékfilm, 1976 80’
rendező: Várkonyi Zoltán
szereplő(k): Huszti Péter, Sunyovszky Szilvia,
Koncz Gábor, Haumann Péter
19:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:30 Fekete gyémántok II. rész
színes, magyar játékfilm, 1976 74’
rendező: Várkonyi Zoltán
szereplő(k): Huszti Péter, Sunyovszky Szilvia,
Koncz Gábor, Haumann Péter
20:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:00 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:30 Erzsébet-út 3. rész
Magyarországi programajánló 45’
22:15 Mozgás sportmagazin
22:45 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/2. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt

december 27. szombat

9:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
9:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
10:00 Szibéria 17/7. rész
magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
10:30 Ízőrzők 22.
11:00 Kézilabda mérkőzés ism. FIGH Futura Roma – Érd
15:50 Mozgás sportmagazin
16:20 Bibliai Szabadegyetem 90/87.
17:20 Fekete gyémántok II. rész
színes, magyar játékfilm, 1976 74’
rendező: Várkonyi Zoltán
szereplő(k): Huszti Péter, Sunyovszky Szilvia,
Koncz Gábor, Haumann Péter
18:35 Aggódunk érted…
Újraélesztés 2.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 25’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
19:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
19:30 Oliver Hardy: 45 percnyi Hollywood
Burleszk
19:55 Aggódunk érted…
Újraélesztés 2.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 25’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
20:20 Régi idők focija
színes, magyar filmszatíra, 1973 78’
12 éven felülieknek!
rendező: Sándor Pál, operatőr: Ragályi Elemér
szereplő(k): Garas Dezső, Major Tamás,
Kern András
21:40 Erzsébet-út 3. rész
Magyarországi programajánló 45’
22:25 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
ism.
22:55 Oliver Hardy: 45 percnyi Hollywood
Burleszk
23:20 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/2. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt

december 28. vasárnap

9:00
9:30
10:00
10:10
10:40
10:55
11:25
16:05
16:35

17:00

december 25. csütörtök

Kubik Anna tolmácsolásában elevenedtek meg a költõ legújabb versei és
versfordításai

8:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
8:30 Mozgás sportmagazin
9:00 Aggódunk érted…
Újraélesztés 1.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 25’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
9:25 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/2. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt
9:55 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
10:25 Oliver Hardy: Alvira néni látogatása
Burleszk
10:50 Fény-Kép Kulturális magazin
11:20 Erzsébet-út 4. rész
Magyarországi programajánló 45’
15:10 Mozgás sportmagazin
15:40 Ízőrzők 22.
16:10 Mennyei seregek
színes, magyar dráma, 1984 81’
rendező: Kardos Ferenc, operatőr: Koltai Lajos
szereplő(k): Fülöp Viktor, Eva Ras, Páger Antal,
Zsótér Sándor, Djoko Rosić, Cserhalmi György
17:35 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/2. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’
rendező: Cséke Zsolt

18:20
18:30
19:00
19:45
20:15
20:45

22:15
22:45
23:15
23:40

Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
Mozgás sportmagazin
Csak tükörben – vallási műsor 10’
Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Ízőrzők 22.
Bibliai Szabadegyetem 90/88.
Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
Aggódunk érted…
Újraélesztés 2.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 25’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
Régi idők focija
színes, magyar filmszatíra, 1973 78’
12 éven felülieknek!
rendező: Sándor Pál, operatőr: Ragályi Elemér
szereplő(k): Garas Dezső, Major Tamás,
Kern András
Csak tükörben – vallási műsor 10’
Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
Erzsébet-út 4.rész
Magyarországi programajánló 45’
Szibéria 17/8. rész
magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
Szent Péter esernyője
színes, magyar-csehszlovák játékfilm, 1958 86’
rendező: Bán Frigyes, Vladislav Pavlovic
operatőr: Illés György
szereplő(k): Törőcsik Mari, Pécsi Sándor,
Rajz János, Karol Machata
Mozgás sportmagazin
Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
Oliver Hardy: Mesteremberek
Burleszk
Szibéria 17/7. rész
magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
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„Karácsony készül, emberek!/Szépek és tiszták legyetek!”

Adventi készülõdés Ófaluban

XXIV. évfolyam, 2014. december 18.

A Habilitációs Központnak is

gyûjtött a fiatal zenész

Pócsiné Sivák Erzsébet tagóvo‑
da-vezetőtől megtudtuk, idén a
Nefelejcs bábszínházat hívták
meg a gyerekekhez, akik igen‑
csak vidáman tevékenykedtek
ezen a borús délelőttön.
– Van, aki mézest süt és dí‑
szít, mások pattogatott kuko‑
ricát fûznek, ezzel készülnek
a madárkarácsonyunkra, amit
szintén megrendezünk minden
évben. Van olyan csoport is,

A szerző felvételei

Másfél évtizede már, hogy de‑
cember közepén adventi nyílt
napot rendeznek az Ófalusi
óvodában: a gyerekek az óvó‑
nőkkel és a szülőkkel díszeket,
apró ajándékokat készítenek,
mézeskalácsot sütnek (és per‑
sze kóstolnak), majd – igazi
karácsonyi meglepetés gyanánt
– egy‑egy neves előadó, együt‑
tes koncertjét, előadását néz‑
hetik meg az apróságok. Mint

Fotók: Komora Péter

Mézeskalács-illat lengte be múlt szerdán az Ófalusi
óvoda szobáit és folyosóját: karácsonyi sütemények,
asztaldíszek, apró ajándékok készültek az intézmény hagyományos adventi nyílt napján. Az ünnepi
készülõdést szokás szerint egy vendég mûsora zárta:
idén a Nefelejcs bábszínház elõadását láthatták a
gyerekek. Az ide járó apróságok azt is megtanulhatják,
hogy nemcsak kapni, adni is jó: az ovisok által felajánlott, már nem használt játékokat rászoruló gyerekekhez juttatja el az óvoda.

Készülnek a mézesek – tökéletes ajándék a családnak a legkisebbektõl
ahol asztali díszek készülnek.
A gyerekek természetesen meg
is kóstolhatják, illetve haza is
vihetik az ajándékokat, finom‑
ságokat. A szülőket is bevonjuk
a készülődésbe; így az egész
család megtanulja az egyszerû
ajándékkészítés csínját-bínját.
Népszerû ez a program – van
olyan szülő, aki szabadságot
is kivett erre a napra, hogy el
tudjon jönni. Az adventi ké‑
szülődésnek a közös munkálko‑
dás nagyon fontos része. Nem
véletlenül választottunk egy
Wass Albert-idézetet a délelőtt
mottójául: Karácsony készül,
emberek!/Szépek és tiszták
legyetek!/Súroljátok föl lelke‑
tek,/csillogtassátok kedvetek,/
legyetek újra gyermekek,/hogy
emberek lehessetek! – idézte
az óvodavezető, hangsúlyozva:
a gyerekeknek azt is meg kell
tapasztalniuk, hogy adni is jó,
nemcsak kapni. Ezért is hirdet‑
tek egy jótékonysági akciót az

óvodában: kérték a gyerekeket
és szüleiket, hozzák be megunt,
de még használható, jó állapotú
játékokat, amelyeket az óvoda
továbbad olyan intézmények‑
nek, egyesületeknek, ahol olyan
gyerekekkel foglalkoznak, akik‑
nek bizony nemigen lesz idén
karácsonyuk.
– Az akció láthatóan nagyon
népszerû: tegnapelőtt hirdettük
meg, és már öt csomag érke‑
zett. Minden kisgyermeket, aki
behozza régi játékát, matricá‑
val jutalmazunk – tette hozzá
Pócsiné Sivák Erzsébet, aki
szabadidejében kolléganőivel
együtt szépséges karácsonyfa‑
díszeket, ajándéktárgyakat ké‑
szített idén is, hogy meglepje
vele a szülőket – igaz, ez a meg‑
lepetés nincs ingyen: az aprósá‑
gokat jelképes összegért tudják
megvásárolni a szülők.
Az ovi mini adventi vásárán
befolyt összeg az óvoda alapít‑
ványát gazdagítja. 
Á. K.

Patocska Olivér, akit a ByThe
Way együttesben ismerhettünk
meg, decemberi jótékonysági
körútja során Érdre is elláto‑
gatott; városunk volt a befe‑
jező állomása a több nyugati
országrészbeli várost érintő
látogatásnak. December 7-én
este, a szakadó esőben marok‑
nyi kitartó fiatal várta Érden
Olivért, aki ruhanemûkkel,

játékokkal érkezett. A zenész
a Habilitációs Központnak
ajánlotta fel az adományokat;
ezek nagy részét már eljut‑
tatták a központban ellátott
fiataloknak és családjaiknak.
A megmaradt ruhanemûket
az egyházak által szervezett
ételosztásokon osztják szét a
Habilitációs Központ munka‑
társai.
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„Erõt ad, ha gondolnak ránk”

Egy kicsi lány nagy harca
Egynapos láznak indult, aztán kiderült: leukémia. Az
ötéves Niki betegsége az egész család életét egy csapásra megváltoztatta. Lapunknak az édesanya, Eszter
beszélt az elmúlt hetekrõl (a legnehezebbekrõl), és
arról, hogy mi várható. Azért osztotta meg velünk a
történetét, mert erõt ad nekik, ha rájuk gondolnak,
velük éreznek ismerõsök és ismeretlenek egyaránt.
Niki az ötödik szülinapjáig az
óvodások átlagos mindennapjait élte. Aztán a születésnapján
belázasodott – ártalmatlan, egynapos betegségnek nézett ki a
dolog, amin a legtöbb gyerek
átesik. Egy hét múlva azonban
ismét belázasodott, és akkor
már jelentkeztek más, szokatlan tünetek is: tûhegynyi foltok
itt-ott a bőrön, bevérzések, no
meg a rendkívüli bágyadtság.
Az orvosnő, ahogy meglátta
a kislányt, azonnal kórházba
utalta, sürgős vérvételt kérve.
– Az I. sz. Gyermekklinikára
mentünk. Akkor már sejtettem,
hogy nagy a baj, Niki annyira
elesett volt. A vérvétel eredménye sajnos rossz lett; ezt már
az orvosnő arcán is láttam,
ahogy belépett az eredménnyel. Nagyon magas volt a fehérjeszám, a trombocitáké pedig nagyon alacsony. Azonnal
átkerültünk a Tûzoltó utcába,
ahol Niki rögtön vért kapott.
A csontvelővizsgálat kimutatta:
akut limfoid leukémiában szenved; ez a fajta szerencsére jobban gyógyítható – mesélte Niki
édesanyja, Eszter.
Beszélgetésünk idején öt hét
telt el a diagnózis óta; Niki kezelésének első szakasza akkor
zárult. A kislány szteroidokat

kapott, illetve kemoterápiában
részesült. Az öt hét alatt alig
voltak otthon; látogatásunk egy
ilyen ritka (másfél napos) alkalomra esett; ahogy a kezelés
halad előre, várhatóan és remélhetően egyre kevesebb időt kell
majd a kórházban lenniük.
– Az első négy-öt hét a legkritikusabb; erre az orvosok
előre felhívták a figyelmünket.
Ekkor van ugyanis a legmélyebb ponton a beteg szervezete: bármilyen fertőzést elkaphat. Sajnos, Niki is így járt,
heteket töltöttünk az elkülönítőben. Szerencsére, ha lassan
is, de véget ért ez a periódus.
Nagyon sokat segített nekünk
Bartos Erika könyve, amit a
Tûzoltó utcai klinikán minden
gyerek megkap. Bátorságpróba
a címe, és daganatos, illetve
leukémiás gyerekeknek szól;
azokat a beavatkozásokat meséli, magyarázza el, amelyeken
ezek a gyerekek átesnek. Az
elmúlt hetekben többször is felolvastam Nikinek. A történetek
egyébként azért is hasznosak,
mert az egészséges testvérek is
megérthetik belőlük, min megy
keresztül a beteg. Nikinek is
van egy bátyja, Levi, akinek
hazahoztam ezt a könyvet – tette hozzá Eszter. Mint mond-

ta, Niki betegsége mindegyik
családtagot érinti: a hét és fél
éves testvérnek például nagyon
nehéz elviselnie azt, hogy az
anyuka az egész napját a kórházban tölti
– Előfordul, hogy zokog a telefonban, kéri, jöjjek haza, de
olyan is volt már, hogy alig szólt
hozzám, magába zárkózott.
Igyekszem ott lenni minden
olyan iskolai és egyéb eseményen, ami neki fontos – olyankor az apuka, nagymama, más
rokonok vannak Nikivel a kórházban, de tőle is nagyon nehéz
elszakadnom, mert alig akar elengedni, folyamatosan sír, ha
nem vagyok vele… Életünket
gyökeresen
megváltoztatta
a betegség, és itt nemcsak az
anyagiakra gondolok; azokat
a problémákat szülői segítséggel megoldjuk, amíg bírjuk.
A legnehezebb az, hogy egy
napra, illetve pár órára sem tervezhetünk előre. És persze az
sem könnyû, hogy hogy bírjuk
lelkierővel. Elmondhatatlan,
mit éreztem, mikor kiderült
a baj. Egyáltalán nem tartom
magamat erősnek, mégis, valahonnan hihetetlen erők, energiák jöttek akkor… Muszáj volt
azt sugároznom Niki felé, hogy
minden rendben lesz; ez egy
olyan betegség, ami más, mint
a többi, sokáig tart, sokat leszünk a kórházban, lassabb a
gyógyulás. Elmondtam neki,
amit a mai napig nagyon nehezen visel: hogy nem lesz haja.
Az eltelt pár héten háromszor
vágtuk neki egyre rövidebbre a
derékig érő fürtjeit. Még nem
hullik ugyan, de fel kell készülnünk rá. „Anya, ki fognak csú-

Akut limfoid (vagy limfoblasztos) leukémia (ALL)
A 15 év alatti gyermekek körében elõforduló daganatos megbetegedések közül ez a leggyakoribb,
mintegy 25 százalékban fordul elõ, a gyermekkori leukémiás megbetegedéseknek pedig ez a
típus teszi ki a 75 százalékát. Akut leukémia során a fehérvérsejtek érési folyamata egy bizonyos
ponton megszakad. Az éretlen fehérvérsejtek (akut limfoid leukémia esetén a limfociták) kóros
mértékben felszaporodnak, és kiszorítják a csontvelõben lévõ többi normális sejtet. Az alacsony
vörösvérsejtszám következtében légszomj alakulhat ki, majd fertõzés, láz jelentkezhet az elégtelen fehérvérsejtszám miatt, a vérlemezkék alacsony száma pedig vérzékenységet eredményezhet.
A beteg gyermek némely esetben csak fáradtságra, sápadtságra, orrvérzésre, fogínyvérzésre,
könnyen fellépõ véraláfutásokra panaszkodik, míg más esetben egy súlyos fertõzés hívhatja fel a
figyelmet a még súlyosabb betegségre.
Jó hír, hogy a gyermekkori ALL ma már jól és egyre jobban gyógyítható – az ilyen típusú leukémiában megbetegedett gyermekek közel 80 százaléka reménykedhet a teljes felépülésben.

(Forrás: Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány)

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

Családgondozó asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, Szociális asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), mentálhigiénés
asszisztens (OKJ), szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ),
• Magyar állampolgárság, tiszta erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/810/2014 , valamint a munkakör megnevezését:
Családgondozó asszisztens. vagy
• Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül vagy
• Személyesen: 2030 Érd, Budai út 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végezettségek valamelyikével lehetséges.
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni,
amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 31.

folni!” – panaszkodott. „Nem
csúfol ki senki. Oviba most nem
mehetsz, itt pedig senkinek
nincs haja. Neked van, mégsem
csúfolsz senkit” – válaszoltam.
Nagyon nehezen fogadta el az
érveimet; Bartos Erika könyve
ebben is segített valamicskét
– tette hozzá Eszter.
A legnehezebb szakasz leküzdése után még hat-hét hónap intenzív kezelés (kemoterápia) vár Nikire, utána másfél év
gyógyszeres kezelés következik,
és az ettől számított öt év tünetmentes időszak után tekinthető
gyógyultnak a kislány. Eszter
ennyire még nem tekint előre,
jelenleg a pillanatnyi sikereknek örülnek – például annak,
hogy Niki már kevesebb szteroidot kap.
Hogy milyen örömeik vannak még? Például a Csodalámpa
Alapítvány és a bohócdoktorok
ismétlődő látogatása a kórházban.
– Többen tartanak attól, hogy
a személyi jövedelemadó egy
százalékát ezek a civil szervezetek nem a gyerekekre fordítják,
én viszont azt látom: igenis nagyon sokat segítenek a betegeknek, és rendszeres látogatásukkal, ajándékaikkal könnyebbé
teszik a kórházban töltött napjaikat. Ezért egyébként a kórház dolgozói is mindent megtesznek; az orvosok, nővérek is
nagyon segítőkészek, ráadásul
a kicsiket nagyon jól felszerelt
játszószoba várja, ahol akár arcfestést is kérhetnek a gyerekek,
már persze amikor az állapotuk
engedi – tette hozzá Eszter.
Az anyuka egyébként naplót is vezet az elmúlt hetekről.

A füzetnek az „Egy kicsi lány
nagy harca” címet adta; mint
mondta, jólesik kiírni magából azt, ami történt, történik
velük. És nemcsak a nagyobb
beavatkozásokat, hanem az
olyan kisebb dolgokat is, amelyekkel napról napra meg kell
küzdeniük – például a szteroid mellékhatásai, a rendkívül
rossz ízû gyógyszerek beadása,
vagy a kellemetlen szájecsetelés
(ez utóbbira a kemoterápia által
okozott sebek miatt van szükség). Ezeket bizony sírás, alkudozás kíséri – nemcsak nappal,
hanem éjjel is…
Eszter nem azért osztotta meg
olvasóinkkal Niki történetét,
hogy anyagi vagy egyéb segít-

séget kérjen, ezért nem szerette
volna megosztani a vezetéknevét sem.
– Jól esne, hogy azok, akik
elolvassák ezt a cikket, gondolnának ránk, akár ismerik a
családunkat, akár nem. Úgy érzem, ez erőt ad nekem, és hozzásegít bennünket ahhoz, hogy
Niki meggyógyuljon – mondta
Eszter, aki bízik benne: karácsonykor néhány napot itthon,
együtt tölthet a család, hiszen
(ahogy az orvosok is mondják)
az otthoni környezet nagyon sokat segít a gyógyulásban – még
akkor is, ha a megszokott tárgyak mind arra emlékeztetik,
amikor Niki még egészséges
volt. 
Ádám Katalin
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Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata
Tisztelt Érdi Lakosok, Szervezetek!
Tájékoztatom Önöket, hogy felsőbb jogszabályi előírás miatt a hatályos településrendezési eszközök - 233/2010.
(VII. 19.) KGY. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, valamint a 31/2010. (VII. 20.) önkormányzati
rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat - felülvizsgálatát, ill. a város teljes területére vonatkozó új
Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv készítését indítjuk el.
A felülvizsgálat elsődleges célja tehát az új jogszabályoknak való megfelelés, a várható kedvező hatása pedig
az lesz, hogy a szabályozási környezet megteremtésével lehetővé válik a közelmúltban, a 214/2014. (IX. 18.)
számú határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepció fejlesztési elemeinek megvalósítása.
A felhíváshoz kapcsolódó előzetes tájékoztatási dokumentáció – ahol a kiemelt településfejlesztési célok,
és területek is láthatók - a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati Irodáján, és a Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Csoportban is megtekinthető.
Interneten a dokumentáció megtalálható a következő helyen: http://www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/
onkormanyzat/teleeszkmod
A vonatkozó jogszabályok, és Érd MJV 80/2013. (III. 28.) számú határozata szerint a tervmódosítás során
biztosítani kell a véleményező partnerek - lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási
közösségek - minél szélesebb körének bevonását.
Az előzetes tájékoztatási szakaszban kérjük, hogy 2014. december 23-ig nyilatkozzanak arról, hogy az
eljárásban partnerként részt kívánnak-e venni, illetőleg írásos észrevételeket is tehetnek a településrendezési
elképzelésekkel, jelenlegi szabályozással kapcsolatban.
Nyilatkozatukat, észrevételeiket a fenti határidőig írásban leadhatják a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati
Irodáján (Alsó u. 3.), a Főépítészi Csoportnak (Alsó u. 1. II. emelet 209. szoba) címezve, vagy a foepitesz@erd.
hu e-mail címre küldve.
Közreműködésüket megköszönve, tisztelettel:



XXIV. évfolyam, 2014. december 18.

Folyamatosan postázzuk a kukamatricákat
Tájékoztatjuk kedves érdi ügyfeleinket, hogy a 2015. évre szóló, igazoló matricák (közismert nevén a kukamatricák) postázását hamarosan elkezdjük.
Minden olyan érdi ingatlantulajdonos, aki naprakész a hulladékszállítási közüzemi számlák
befizetéseivel, az elkövetkező hetekben az esedékes számláját tartalmazó levélben megkapja a
2015. évre szóló kuka matricáját.
A postázás az eddigi, megszokott, számlázási rendnek megfelelően, a város három számlázási
területén, az alábbi 3 ütemben történik:
első ütemben a 2014. 12. 31.-i számla borítékjában található a matrica
második ütemben a 2015. 01. 31.-i számla borítékjában található a matrica
harmadik ütemben a 2015. 02. 28.-i számla borítékjában található a matrica
Kérjük Önt, ha bármely oknál fogva nem kapja meg az esedékes számláját, vagy abban nem
találja meg a matricát, jelezze azt az ÉTH ügyfélszolgálatán, akár személyesen (Érd Sas utca 2.),
vagy a 06-23-522-600, 06-70-466-6060 telefonszámokon, vagy a ugyfelszolgalat@eth‑erd.hu e-mail
címen.
Kérjük, folyamatosan figyelje a helyi sajtóban tájékoztató közleményeinket, hogy minél zökkenő mentesebben tudjuk szolgáltatásainkat az Ön számára is biztosítani.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk Önnek is.

Az ÉTH sajtószolgálata

RUHAOSZTÁS
A HIT GYÜLEKEZETE
SZERETETSZOLGÁLATÁNAK
ÉRDI SZERVEZETE
AZ ÉRD ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL
KÖZÖSEN

T. Mészáros András polgármester

Tájékoztatás a 2015. évi Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok elbírálásáról
A Köznevelési és Mûvelõdési Bizottság a 64/2014. (XI.27.) KMB számú határozatával döntött a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj keretösszegének az elosztásáról.
A pályázati felhívásra 89 hallgató nyújtotta be az A típusú, 5 tanuló a B típusú pályázatát Érd
Megyei Jogú Város Önkormányzatához.
A Köznevelési és Mûvelõdési Bizottság   2015. évben 75 pályázót ( A típus) és 5 pályázót (B típus)
támogat 5000-8000 Ft/hó összeggel. A támogatást kiegészítheti Pest Megye Önkormányzata, illetve kiegészíti az Emberi Erõforrás Minisztérium.
A Humán Iroda minden pályázót értesít a pályázat eredményérõl.
A támogatott pályázókat az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ tájékoztatja az ösztöndíj
végleges összegérõl.

Humán Iroda

Roma
ügyfélfogadás

2014. DECEMBER 20-ÁN
SZOMBATON 10-12 ÓRÁIG

Az Érd Roma Nemzetiségi

INGYENES RUHAOSZTÁST TART

Önkormányzat elnöke,

DIÓSDI U. 35-BEN (RÉGI ÉRUSZ UDVAR)

Rafael Attila
a hétfői és szerdai napokon
13 és 15 óra között
ügyfélfogadást tart
a Polgárok Háza 204‑es szobájában

AHOVÁ MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK !
FÉRFI-, NÕI-, GYERMEKRUHÁK
KABÁTOK ÉS CIPÕK
KÖZÖTT LEHET VÁLOGATNI

Harag-bûn-elengedés

A szerző felvétele

Könnyûnek tûnõ feladatban vártak sikeres pályamûveket
az Irodalomkedvelõk klubjának országosan meghirdetett pályázatára, amelyen a harag–bûn–elengedés
tárgykörét kellett „körbejárniuk” a prózába, illetve
versbe foglalt alkotásoknak. A klub novemberi ünnepélyes eredményhirdetésén kiderült: bár nem özönlöttek
a pályamunkát, de akik vállalták a megmérettetést,
értékes költeményeket és elbeszéléseket adtak be, így
a rangsor felállításánál korántsem volt könnyû helyzetben a zsûri.

Először hirdetett országos pályázatot az érdi Irodalomkedvelők
klubja. Jóval több pályamunkát vártak, mint amennyi befutott, de a beérkezett versek
és novellák kivétel nélkül megfeleltek a kiírás követelményeinek, sőt – ahogy a klubvezető, Daróczi Lajosné, Márta
fogalmazott – „ütős” mûvek
születtek. A csaknem harminc
pályamû zömét a klubtársak írták, de jelentkeztek a felhívásra
Felsőpakonyból, Veszprémből,
Szolnokról, Tiszaföldvárról és
Budapestről is. Az ünnepélyes
díjkiosztó eredményhirdetést
a Szepes Gyula Mûvelődési
Központban tartották meg.
A zsûri egy fődíjat és egy különdíjat is kiosztott, a vers és
a próza kategóriában pedig három dobogós helyezés született. A legsikeresebb mûveket a
Poly-Art Képzőmûvészek Érdi
Közösségének alkotói által felajánlott mûvekkel díjazták.
Úgy tûnik, a Harag–bûn–elengedés, mint alapvető emberi
érzések, alaposan megmozgatták a pályázók képzelőerejét,
hiszen ki ne érzett volna már
haragot, az apróbb felindulástól
a mindent elsöprő, észveszejtő
dühödt fájdalomig? Ki ne követett volna el már bûnt, a legcsekélyebb lódítástól, a szívbemarkoló bántásig? Végül: ki ne
érezte volna a másik embert, de
az önnön magát is felszabadító
elengedést? Igaz ugyan, hogy
olykor az elengedés nem feltétlenül jelenti a megbocsátást is,
de mindenesetre pontot tehet

egy feszülő ellentétre, végeláthatatlan küzdelemre, aminek
bizonytalan a végkimenetele, és
minél tovább húzódik, annál
több sebet okoz a szemben álló
feleknek. Olykor egyik a másikból következik. A harag szüli a
bûnt, amit – sajnos napjainkban
egyre ritkábban – követhet az
elengedés és végső megbocsátás
is. Jobb esetben. Ennél sokkal
rosszabb, ha nincs elengedés,
nincs megbocsátás.
A felolvasott, a zsûri által
díjazott írások arra engedtek
következtetni, hogy a pályázók
különböző aspektusból közelítették meg a témát, azaz a legtermészetesebb emberi érzéseket – és a nagyszerûen felépített
elbeszélésekkel, költeményekkel sikerült a hallgatóságban is
kiváltani a feszültséget, amitől
vagy torokszorító fájdalmat
éreztek, vagy az elengedés és
megbocsátás a megkönnyebbülés könnycseppjeit hozta felszínre. Az irodalmi est Kissné
Matkó Gabriella és Molnárné
Király Márta lélekemelő zenei produkciójával kezdődött,
majd Daróczi Lajosné mondta el gondolatait a beérkezett
pályamûvekről, a zsûri elvárásairól. Az irodalmi alkotásokat
Somfai István (a Poly-Art elnöke), Rozsné Mórocz Judit (az
Érdligeti iskola pedagógusa),
Tokaji Ildikó (a százhalombattai Arany János iskola tanára),
Vikár János (a Vörösmarty
gimnázium tanára) és Daróczi
Lajosné klubvezető bírálta el.
Állításuk szerint kerülték a

szubjektivitást, de mindenki
tudja, elkerülhetetlen, hogy a
szakmai követelményeken túl
az egyéni ízlés és benyomás is
befolyásolja a zsûritagok döntését. Somfai István röviden
felvázolta, milyen szempontok
vezérelték a rangsor felállításában. Elsősorban azt figyelte,
megfelelt‑e a történet, a témaválasztás a pályázati kiírásnak,
majd a nyelvi megformálásra
összpontosított, végül a globális
benyomásra helyezte a súlyt.
Elmondta, örömmel olvasta
azoknak a munkáit, akik először
jelentkeztek, mert köztük is jó
néhány remekül kidolgozott,
kiváló írással találkozott. Vikár
János elismerte, mivel nem irodalmi szakember, elsősorban
szubjektív véleményt alkotott,
de örült annak, hogy ezúttal
nemcsak a klubtagok pályamunkáit olvashatta, hanem számos új, az ország más pontjairól
érkező mû is akadt közöttük.
A pályázat fődíjasa Kovács F.
István lett. Különdíjban részesült a mindössze 12 éves, veszprémi Szigetvári Zsófia Petra, de
nem azért, mert ő volt legfiatalabb pályázó, hanem a minőségi munkájáért. Elbeszélés kategóriában első helyezést ért el
Varga Imre Lajos (Felsőpakony),
második díjas Õri Eszter, a harmadik Lovrics Rebeka lett. Vers
kategóriában első díjat nyert
Kósa Márta, második helyezést nyert a szolnoki Gárdon
Ágnes, harmadik lett Májer
József. A helyezettek egy‑egy
képzőmûvészeti alkotással lehettek gazdagabbak, amelyeket
a Poly-Art képzőmûvészei, a
KÉK alkotói – Ács Valéria és Ács
József, Kurdi István, MolnárGöb Zoltán, Sziráki Györgyi,
Nagyszalóki András, Szekér
Gizi – ajánlottak fel saját munkáikból.
A díjazott verseket és elbeszéléseket az IRKA-tagok olvasták
fel, s az írások okozta torokszorító feszültséget Horváth István
gitárjátéka és éneke oldotta kissé. „Homokba kell írni azt, amivel megbántott más, és oda kell
menni, megölelni, akkor is, ha
nem te vagy a hibás!” – szólt a
dal refrénje, s akár egyetértettek
vele a jelenlévők, akár nem,
tény, hogyha sokan így tennének, egészen biztosan jobb lenne a világ. Az alkotóknak meg az
a küldetésük – bármelyik mûfajt
mûvelik is –, hogy ráirányítsák
a figyelmünket a lényegre, arra
is, ami jobbá, szebbé teheti a
világot.
A legsikeresebb pályamûve
ket egy hamarosan megjelenő
antológiában is elolvashatják
majd az érdeklődők. 

Bálint Edit
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Mesés advent a könyvtárban
A gyerekkönyvtárban már hagyomány, hogy karácsony elõtt mesemondó versenyt rendeznek a város
iskolák alsó tagozatos diákjainak. December 10-én
hat intézménybõl 19 gyerek jött el a könyvtárba, hogy
elõadjon egy-egy kedves történetet – lehetett az népmese, vagy hazai, illetve külföldi írók tollából való. A
versenyen külön díjazták az elsõ-második és harmadik-negyedik osztályosokat, de aki most nem nyert, az
is jó élményekkel térhetett haza.

A szerző felvételei

Országos irodalmi pályázat eredményhirdetése

Daróczi Lajosné gratulált a díjazottaknak

Érdi Újság

mozaik
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Míg a zsûri tanácskozott, jutott idõ az olvasásra is - képünkön két elsõ
osztályos versenyzõ

A nyertesek jutalma oklevél és egy-egy könyv volt, de az sem távozott üres kézzel, aki most nem ért el helyezést – képünkön a két elsõ
helyezett: Medveczki Kata és Nagy Zsófia
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára tizenöt-húsz éve rendezi meg karácsony előtti mesemondó
versenyét. Idén december 10én gyûltek össze a gyerekek,
hogy elmondjanak egy‑egy
szívüknek kedves mesét.
A megmérettetésen csak alsó
tagozatosok vehettek részt,
és különösebb tétje nem volt
– azaz nem lehetett továbbjutni megyei, országos fordulóra
–, talán ezért is volt oldott,
nagyon jó hangulatú ez a délután. A mesék, amiket a gyerekek hoztak, nagyon sokfélék
voltak: magyar, székely népmesék, orosz mese, Csukás
István, Janikovszky Éva, Lázár
Ervin, Nógrádi Gábor történetei elevenedtek meg ezen a
szerdán a gyermekkönyvtárban. Hat érdi iskolából összesen 19 kisdiák jött el, hogy meséljen a közönségnek, illetve a
háromfős zsûrinek, amelynek
elnöke Bálint Ferencné, a VMG
nyugalmazott tanára, másik
két tagja pedig két könyvtáros,

Paulovits Istvánné és Szabó
Andrea volt.
Kondriné Varga Kornélia
gyermekkönyvtáros lapunknak elmondta: ez a decemberi
verseny jó gyakorlási lehetőség a tavaszi országos megmérettetés előtt, és bár innen
nem lehet továbbjutni, senki
nem ment haza üres kézzel:
a legjobbak ajándékkönyvet,
oklevelet, a többiek emléklapot kaptak. A két első helyezett egyike még csak elsős
volt – ha valaki, hát ő biztos
mindig emlékezni fog erre a
versenyre… Nagy Zsófit még
az eredményhirdetés előtti
szünetben kérdeztük arról:
legkisebbként, még a betûket
tanulva, hogy készült fel a
versenyre? Mint megtudtuk:
Zsófi nagyon szereti a meséket, tud és szeret olvasni, a
felkészülésben pedig nemcsak
a tanító néni, hanem a családja is segítette.
Bálint Ferencné zsûrielnök
összefoglalójában elmondta: a
zsûrinek úgy sem volt könnyû
dolga, hogy külön díjazták az
1-2. és a 3-4. osztályos gyerekeket; bár némely szöveg nagyon
hosszú volt, a gyerekek még
ezeket is jól adták elő. A VMG
egykori pedagógusa, aki gyermekkorában szereplőként, később felkészítő tanárként maga is részt vett több versenyen,
minél több olvasásra, minél
gyakoribb mesélésre buzdította a jelenlévő gyerekeket (és
felnőtteket), majd egy adventi
idézettel búcsúzott: Ne a hóban, csillagokban,/Ne ünnepi
foszlós kalácson,/Ne díszített
fákon, hanem/A szívekben legyen karácsony!

Ádám Katalin

A mesemondó verseny eredménye:
I. helyezést ért el:
Medveczki Kata 4. osztályos, Kõrösi iskola,
Nagy Zsófia 1. osztályos, Érdligeti iskola
II. helyezést ért el:
Bársony Viktor 2. osztályos, Érdligeti iskola,
Labossa Anna Gréte 4. osztályos, Gárdonyi iskola,
Svingor Mihály 4. osztályos, Érdligeti iskola
III. helyezést ért el:
Medveczki Máté 2. osztályos, Kõrösi iskola,
Micskó Angéla 3. osztályos, Érdligeti iskola
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A 20-30 Egyesület, a DK és szimpatizánsai tüntettek

Érd-Óváros Közösségeinek

Demonstráció és petíció az útdíjak ellen
Amíg sokan az ünnepi elõkészületekkel vannak elfoglalva, és talán már a bejglit meg a mézeskalácsot
sütik, addig a helyi politikus hölgyek december 15én este, többedmagukkal az utcára vonultak, hogy
az egyes autópálya-szakaszok fizetõssé tétele ellen
tiltakozzanak. A Diósdi úti aluljáró feletti sétatéren a
20-30 Egyesület által szervezett demonstrációhoz a
Demokratikus Koalíció helyi aktivistái is csatlakoztak,
együttesen mintegy húsz-harmincan lehettek.
Márta kifejtette, hogy „lassan
nincs az életünknek olyan területe – ide értve a magánéletünket is – amelybe a Fidesz-kormány nem akar beavatkozni.
Ezért napról napra új adóötletekkel jönnek elő, mert a jövő
évi költségvetésből hiányzik 40
milliárd forint”. Szerinte az az
elgondolás, hogy díjköteles lesz
az M0-s két szakasza, valamint

2014. december 20. 16 óra Óvárosi Adventre
Az idén 11. évfordulóját éli meg az immár hagyományossá
váló Adventi sétánk.
A célja: advent utolsó szombatján megerősíteni hitünket és
lelkünket a Szent Este, Krisztus születésének misztériumára.
A séta során emlékezünk azokra a szakrális helyekre, melyek
erőt és hitet adtak őseinknek és a jelen rohanó világában
nekünk is utat mutatnak a hit, remény, szeretet tökéletessége
felé.
Szentmise a Szent Mihály templomban;
Bemutatja Mojzer György plébános úr, szolgál a Rosenbrücke
énekkar, és Pokornyi István kántor.
A szentmise keretein belül megemlékezünk tiszteletreméltó Bogner Mária Margitról. A szentmise után a helyi óvódások Betlehemi játéka, a templomban.

A szerző felvételei

A két tucatnyi tüntető – a szervezők kérésére – sem pártzászlót, sem transzparenst nem
hozott magával. Meghallgatták
a két hölgy, Havasi Márta
önkormányzati
képviselő
(Demokratikus Koalíció), valamint Medvés Tímea (20-30
Egyesület) érveit, amelyekkel
a kormány által bejelentett útdíjak ellen tiltakoztak. Havasi

MEGHÍVÁSA

Tüntettek a 20-30 Egyesület és a DK szervezésében

A szónokok és hallgatóságuk
a sztrádák – ma még díjmentesen használható – bevezető szakaszai is, csak egy pánikszerû,
hirtelen jött ötlet arra, miként
lehet még pénzt elvenni az emberektől. Havasi Márta előrebocsátotta, hogy az érdi közgyûlés
csütörtöki (december 18-i) ülésén kérni fogja, hogy a város
képviselő-testülete is tiltakozzon az útdíj ilyen formában
történt bevezetése ellen, és ha
a városvezetés is sérelmezi, és
Érd polgármestere is fellép, és
kiáll az adókötelezettség ellen,
úgy ebben ellenzéki képviselőként támogatni fogja, mert
meggyőződése, hogy ez az intézkedés minden érdi számára
káros következményekkel jár.
Medvés Tímea, a 20-30
Egyesület nevében követelte,
hogy a kormány azonnali ha-

Tájékoztató

tállyal vonja vissza a tervezett
útdíjrendeletét. Felszólítják T.
Mészáros András polgármestert, valamint Aradszki András
országgyûlési képviselőt, hogy
tegyen meg mindent ennek érdekében. Érthetetlen számunkra – mondta –, hogyan teheti
meg a kormány, hogy előzetes
egyeztetések nélkül hoz meg
egy ilyen horderejû, több millió embert érintő intézkedést.
Beszélt arról is; kétgyermekes
anyaként kétségbeejtőnek találja, hogy a már most is igen
forgalmas érdi utakon ezek után
még ennél is több gépjármû fog
áthaladni.
Az elhangzottak alapján a demonstrálók a tervezett útdíjak
ellen petíciót írtak alá, és amelyet benyújtanak T. Mészáros
András polgármesternek.  B. E.

A séta és állomásai:
Az állomásokra énekkel érkezünk és énekkel távozunk a
kántor irányításával.
1.	Tiszteletreméltó Bogner Mária Margit vizitációs nővér
sírja, a templom oldalánál. Verset mond: ifj. Alpek József
2.	A Zárdakert volt temetőjének meglátogatása, tiszteletreméltó Bogner Mária Margit nővér első sírja, verset mond:
Balogh Hanna
3.	Artézi kút, közösségi karácsonyfa. Három himnusz, verset mond: Balogh Lili.
4.	Fogadalmi kápolna, verset mond: Moravecz Gergő.
5.	Az iskolában agape.
Vers: Alpek Eszter, majd köszöntő beszéd, Losits László az
egyházközség elnöke. Vers: Alpek Péter.
Gyertyával, mécsesekkel és énekekkel járjuk végig szent
helyeinket.
A teljes programra minden érdeklődőt szeretettel hívunk
és várunk.

Adventi gyertyagyújtás a Városközpontban

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

Az adventi vasárnapokon gyertyagyújtásra várunk mindenkit a Városközpontban a Sétányon felállított
Betlehemnél és adventi koszorúnál.
December 21-én vasárnap 15.00 órakor
Vendégünk:
DR. BÁCS ISTVÁN alpolgármester,
MOJZER GYÖRGY katolikus plébános és
FÓRIZS GYULA ZSOLT baptista lelkipásztor
Közremûködnek:
BOGNÁR ANNA SZÍNMÛVÉSZNÕ,
a BUKOVINAI SZÉKELY NÉPDALKÖR
A programban adventi mûsorok hangzanak el, egyházi képviselõk osztják meg az ünneppel kapcsolatos gondolataikat és a város vezetõivel közösen gyújtják meg a gyertyát.
Forralt borral, meleg teával, bejglivel várjuk a résztvevõket.

Tizenegy új kút figyeli

az érdi ivóvíz minõségét
Az elõzetes terveknek megfelelõen tizenegy új figyelõ
kút kiépítésével folytatódott az összesen 111 millió
forintból megvalósuló, Érd és környéke vízellátását
felülvizsgáló projekt. A Keserûfû és a sasvárosi vízbázisok mellé telepített monitoring kutak vízmintáinak
komponensei a határértéken belüli adatokat mutattak,
így alkalmasak a lakosság vízellátására. A vizsgálatokat félévente ismétlik majd.
A 2013 augusztusa óta tartó
projekt keretén belül hét település 54 helyszínén kutatták a víz
minőségét geológus és mérnök
szakemberek. A munkálatok során 11 új monitoring kút épült,
melyből kilencet a sasvárosi
vízbázis területén, kettőt pedig
a Keserûfû utcai vízbázison helyeztek el. A monitoring kutakból vett, laboratóriumban vizsgált vízmintákban egyik komponens sem lépte át a megadott
határértékeket, így egészség-

ügyileg alkalmasak a lakosság
vízellátására. Az új kutakkal lehatárolt védőterület Érd, Tárnok
és Sóskút települések bel- és
külterületeit érinti, a vizsgálatokat félévente megismétlik.
A szennyezettség elkerülése
kiemelt jelentőséggel bír, mert a
veszélyeztetett területeken bizonyos tevékenységek – pl: egyes
mezőgazdasági munkálatok,
hulladéklerakás stb. – korlátozásával megelőzhető a vízkészlet szennyezése, ezáltal pedig

hosszútávon biztosítható a térség hosszú távú minőségi ivóvíz‑ellátása. A projekt részeként
az Érd és Térsége Víziközmû
Kft. a vízszint és víztermelést
regisztráló elektronikus észlelőhálózatot épített ki, amivel a
vízminőség folyamatos ellenőrzését biztosítják a kijelölt bázisok összes kútjában.
A munkálatok teljes egészében 2015-ben fejeződnek be.
A vízbázis mennyiségi és minőségi védelme érdekében kialakított monitoring kúthálózat
mûködtetéséért az ÉTV Kft. felelős, a kivitelezést a GeoGold
Kárpátia Környezetvédelmi és
Mérnöki Szakértő Kft. végzi.
A kivitelezéshez az önkormányzat
a Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) keretében „Érd
Sasvárosi és az Érd Keserûfû utcai
forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata”
címen nyert támogatást.
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ÉTC évzáró gála az egyesület sportolóinak

Tornászkarácsony a Körösiben

13

Öreg táncos nem vén táncos…

Nagyszabású évzáró gálán mutatták be múlt szombaton tudásukat az Érdi Torna Club
(ÉTC) sportolói: tornászok, cheerleaderek, balerinák, vívók léptek fel a Kõrösi iskola
tornacsarnokában; köztük négyéves apróságok, versenyzõ nagylányok és – az est
meglepetéseként – edzõk is. A gála célja az volt, hogy az egyesület külön helyszínen
és idõben edzõ sportolói találkozzanak egymással, és lássák egymás bemutatóit.

A 2014-es Öregtáncos találkozó színpadán

Szombat este dugig megtelt a
Kőrösi iskola tornacsarnoka: a
talajon kicsi és nagyobb tornászpalánták – a négyéves ovisoktól a versenyző nagylányokig
– mutatták be tudásukat, míg a
lelátón és a padokon a szülők,
meghívott vendégek nézték,
tapsolták végig a huszonöt produkcióból álló mûsort. Az Érdi
Torna Club (ÉTC) minden decemberben megrendezi ezt az
évzáró gálát, amelyen az egyesületnél sportoló gyerekek megmutathatják tudásukat egymásnak, szüleiknek és barátaiknak.
Ilyenkor még a legkisebbek is
talajra lépnek – ha akarnak –, és
teljesítményüket ugyanúgy elismerés, taps jutalmazza, mint
a rutinos versenyzőkét. Ez az
alkalom arra is jó, hogy a különböző szakosztályokba járó
gyerekek lássák egymás munkáját: a vívók a tornászokét, a
tornászok a cheerleaderekét, a
vezérszurkolók pedig a balerinákét. Ráadásként az egyesület
edzői is bemutattak egy káprázatos gyakorlatot.

– Ez mindig nagyszabású rendezvény, hiszen az ÉTC több
száz gyermeket mozgat meg havonta. Az évzáró számukra már
az ünnepi készülődés jegyében
zajlik, és produkcióikat – külön
erre az alkalomra – már októbertől gyakorolják. Fontos célunk
ezen alkalmakkor az, hogy az

egyesület külön helyszínen és
időben edző sportolói találkozzanak egymással, együtt legyenek és lássák egymás bemutatóit, a kicsik láthassák a nagyokat,
tanuljanak tőlük, példaképként
tekintsenek rájuk, és érezzék
azt, hogy az ő bemutatójukat a
nagyok is érdeklődve figyelik.
Így a szülők is láthatják gyermekeik megbecsülését, és azt,
hogy jó helyen vannak – mondta
lapunknak Tóth Judit sportmenedzser, az egyesület elnöke,
aki a bemutatók során nem fukarkodott az elismeréssel, nemcsak a gyerekeket, hanem az
egyesület edzőit illetően sem.
Sem a fellépők, sem az edzők
nem maradtak ajándék nélkül ezen a napon: mindenkit
ajándékcsomaggal lepett meg
az ÉTC vezetősége, és bár a
rendezvényen több mint hatszázan voltak jelen, a közös
cél, a közös ünneplés meghitté,
karácsonyivá varázsolta a gála
hangulatát.
Á. K.

Így írok ÉN…
a SZEPES GYULA MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
irodalmi pályázatot hirdet érdi,
Érd környéki fiatalok részére a MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából.
A pályázat témája kötetlen.
KATEGÓRIÁK: vers, mese, monda, rövid elbeszélés
A PÁLYAMÛVEK BEADÁSI HATÁRIDEJE 2015. JANUÁR 10.
A pályamûveket az alábbi címekre várjuk: elektronikusan a katalin@szepesmk.hu e-mail címre
vagy a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ 2030 Érd, alsó utca 9. postacímre.
FORMAI KÖVETELMÉNYEK:
maximális terjedelme két A/4-es oldal (10000 karakter, 2 cm-es margók, 1-es sorköz).
A pályamûveken kérjük feltüntetni az alkotó nevét, értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét,
az életkorát és a tanintézet nevét, ahol tanul.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2015-ben a
MAGYAR KULTÚRA NAPJA
alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban.
További információ kérhetõ az alábbi telefonszámon: 06 23 365 490/115 mellék.

Nyolcadik alkalommal rendezték meg 2014. november 2930-án Csepelen az Országos
Öregtáncos Találkozót, amelyre
csaknem 30 tánccsoportot hívtak meg. A meghívottak között
volt az Érdi Pincetulajdonosok
Egyesületének Magtár Néptánc
csoportja is, de Pécsről, Székes
fehérvárról, Körmendről, Buda
pestről, Százhalombattáról is
voltak csoportok.
Szombaton este egy közös
táncprodukciót táncolt egyszerre mindenki, összesen mintegy
400 ember, vasárnap pedig színpadi fellépés volt.
A Magtár Néptánccsoport
több mint öt éve alakult az egyesület lelkes amatőr tagjaiból. Az
elsődleges cél az volt, hogy az
egyesület által szervezett rendezvényeken – Szőlővirág ünnep, Szüreti mulatság – fellépjenek, de mára már rendszeresen
részt vesznek egyéb rendezvényeken, bemutatókon is.

A Kisharang csoport gyermek táncosai
A felnőtt együttes mellett
egyre nagyobb létszámmal
mûködik a Kisharang gyermekcsoport. Õk a múlt évben az
érdi városi Ki mit tud versenyen
I. helyezést értek el.
Ha valaki szeret táncolni és

jelentkezni szeretne, van lehetőség a gyerekek és a felnőttek részére is. Jelentkezni
folyamatosan a hudakagi1@
gmail.comemail-címen és a 0630-374-6603-as telefonszámon
lehet.
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Kedves Olvasóink! A webshopban kínált kedvezményes árú termékeket, kizárólag
kiadónkon keresztül vásárolhatja meg. Keresse webshopunkat a tema.hu
oldalon, vagy munkaidőben hívja a 06 20 319-9022 telefonszámot!
117

CERAGEM V3 GERINCTERÁPIA

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

Részletekért érdeklődjön
a tema.hu/webshop oldalon

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

Listaár:
6.000 Ft

Akciós ár:

3.000 Ft

GYÓGYMASSZÁZS BÉRLET 10 ALKALOMRA

Nagy tapasztalattal rendelkező,
gyógymasszőreink
várják a gyógyulni
vágyókat.
1182 Budapest, Üllői út 761.
Tel.: 06-30/606-3554;
fax: 06-1/297-6012
maganrendeles@betesz.hu;
www.betesz.hu

124

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

Listaár:
25.000 Ft

079

Akciós ár:

12.500 Ft
ÜVEGASZTAL

Ezüstponty vendéglő

Anyag: gipsz
Magasság: 45 cm
Paraméterek:
125x70cm

Listaár:
40.000 Ft

Akciós ár:

20.000 Ft

HŰVÖS FELTÖLTŐDÉS HÉTKÖZNAP 3 NAP/ 2 ÉJ

Hűvös napokon kényeztesse magát nálunk
melengető árakon.

Listaár:
17.900 Ft

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

125

Listaár:
50.990 Ft

Akciós ár:

25.495 Ft

EGÉSZSÉG-GENERÁL CSOMAG

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

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

ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS/FOGYASZTÁS

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

Részletekért érdeklődjön
a tema.hu/webshop oldalon

055
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Akciós ár:

8.950 Ft

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

Listaár:
28.000 Ft

A Karácsonyi ünnepek
alatt is a szokásos
nyitva tartással
várjuk vendégeinket!
Halászlé és karácsonyi
ételek elvitelre is!

Búcsúztassa
nálunk az óévet!

Szilveszteri menü,
hangulatos élőzene!
Családi és baráti társaságok
jelentkezését
is várjuk!
Akciós ár:

14.000 Ft

AJTÓ-ABLAK
3FOEFMKFNFHNíBOZBH
OZMT[S¢JUNHB[JEO
LFEWF[NOOZFM
EFDFNCFSJH

MHLBNSTONFU7FLB "MVQMBTUQSPÌMPLC¢M
BLSNNFTQSPÌMWBTUBHTHHBM
- az ország legnagyobb gyártóitól - 7 év garanciával
NNFTQSPÌMNNFTSCBO
ISPNSUFHí«WFHPQDJ¢WBM
7FMVYKHFOFSDJ¢TUFUçUSJBCMBLPL 
'BLSPUFUçUSJBCMBLPL
LFEWF[NOOZFMEFDFNCFSJH
5FUçUSJBCMBLPLIP[L«MTçCFMTçSPM¢L
T[MFTWMBT[ULB1BEMTGFMKS¢L 
UFUçLJC©W¢LLFEWF[çSPO
%FLPSG¢MJTCFMUSJBKU¢L'U GBU¢M
7BMBNJOUSFEçOZ¥L QSLOZPL 
HBS[TLBQVLLFEWF[çSPO
Kérjen irodánktól személyre szabott ajánlatot!
Már 13 éve a lakosság szolgálatában!

www.ezustpontyvendeglo.hu

Asztalfoglalás: 06-1 319-1632
1124 Budapest, Németvölgyi út 96.

Budapest III., Bécsi út 267.
(bejárat a Fehéregyházi útról)
Telefon: 430-0181,
e-mail: diadaliv2001@t-online.hu
www.diadaliv2001.hu
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ÁLLÁS

ÁLLATORVOS

AKCIÓS
OLTÁSOK

GYÜMÖLCSLÉ

 Egy személy részére kiadó 1 szoba össz
komfortos kislakás, alacsony rezsivel, zöld
övezetben. T:0620 920 4261
 Érd Parkvárosban kertes házban lakás
kiadó. T:06 30 278 7734

MIKROCHIPES JELÖLÉS

KIADÓ-ÜZLETHELYISÉG

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

OKTATÁS
 Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára fel
készítés tapasztalt, diplomás nyelvtanárnál.
T:06 70 235 3386

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

TÁRSKERESÕ

 Angol magánórák gyakorlott tanártól, sok
beszéddel és nyelvtannal, bármely napszak
ban, otthonában is! T:06-20-9255-288

PARKETTÁZÁS
 Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
KÖLTÖZTETÉS

AUTÓ

 Számítógép javítás, modernizálás, oktatás
otthonában. Ingyenes kiszállás! Tel: 370019, 06-209719301

SZÉPSÉGÁPOLÁS
 Méregtelenítõ, karcsúsító testkezeléseket
vállalok. T:06 20 347 6021

 AUTÓJÁT MEGVÁSÁROLOM! Lehet az
sérült vagy akár roncs is. Forgalomból INGYE
NESEN kivonom. Kiszállási díj nélkül a hét
minden napján! 0670/433-0123

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

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

 KÖLTÖZTETÉS / LOMTALANÍTÁS profi
rakodókkal, igény szerint raktározással. Vidékre
és külföldre egyaránt! Ingyenes árajánlatért
hívjon akár most: 06-30/52-98-244

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

KONTÉNER

SZOLGÁLTATÁS

 Egyedülálló férfit keresek, aki munkatársam,
lakótársam lenne 0623- 360-468 csüt-tõl vas-ig,
naponta 16-19 h között gyerek nem akadály.

TV JAVÍTÁS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT
 DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül
garanciával! VÍZSZERELÉS, csatornaépítés,
profi szerszámokkal kedvezõ áron. DugóSzer-Víz Kft. 06-30-543-2227 NON-STOP
 Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: csap,
szifon, wc-tartály, radiátor, elzáró csere javí
tás. Vízóra csere beszerelés mosó és moso
gatógép bekötés 06 70 642 75 26

+$-1$/+27(/=6Ð5<)h5'Ŋ

INGATLAN
 Érden 60 m² újépítésû családi ház bútoro
zottan eladó: 16,5 M Ft. T:06 20 278 3306

INGATLAN ELADÓ/CSERE
 Tökölön 54 m² 2 szobás tehermentes
lakásom eladó v. kisebbre cserélném érték
egyeztetéssel, minden megoldás érdekel.
T:30/355-1323

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

JÁRMÛ

 Régi, kopott, sérült vagy lyukas a fürdõ
kádja? Semmi gond!! KÁDFELÚJÍTÁS teljes
körû jótállással, 3 év lepattanás garanciával.
Varga Zoltán 06-70-570-5515

KERT

KÖNYVELÉS
 Egyéni vállalkozók, KATA-s egyéni vállal
kozók, társaságok könyvelését vállaljuk. T:06
20 551 3764

KOZMETIKA
 Profi sminktetoválás, arcfiatalítás, 4D
szempilla most KEDVEZÕ árakon.T:0670
3344 884;www.epilmed.hu

MOSOGATÓGÉP-MOSÓGÉPJAVÍTÁS

GARÁZS KIADÓ

2015. január 2-4.

A csomagajánlat tartalmazza:
t4[ÈMMÈT TWÏEBT[UBMPTSFHHFMJWFM t'ÏMQBO[JØTFMMÈUÈTTBM ÏMǮ[FOÏWFM
t"KÈOEÏLUBMQNBTT[È[T  QFSDFT"#*WJ[THÈMBU
CPLBLBSJOEFYBMTØWÏHUBHJÏST[ǻLàMFUÈMMBQPUGFMNÏSÏT
t8FMMOFTTSÏT[MFHàOLHZØHZNFEFODF öOOT[BVOB JOGSBT[BVOB 
NFSàMǮNFEFODF HǮ[LBCJO TØLBNSB KBLV[[J öUOFTTUFSFN 
KÈUT[ØUFSFNCJMMJÈSE BT[UBMJUFOJT[ DTPDTØLPSMÈUMBOIBT[OÈMBUB
t/BQJFHZLBODTØMÞHPTÓUPUUFHÏT[TÏHWÓ[GPHZBT[UÈTBT[PCÈOLÏOU
t*HÏOZFTFUÏOGàSEǮLÚQFOZt8*'* ;ÈSUQBSLPMØ

ÉU)WIŋpM

 Érdligeten, a Balatoni úton biztonságos, jól
megközelíthetõ garázs, hosszú távra kiadó.
T:06 70 235 3386

GUMISZERVIZ

Téli ünnepek
utáni akciós hétvége

KIADÓ
 Egy szoba komfortos ház kiadó 1-2 fõ
részére. Bérleti díj és a kaució elõre fizetendõ.
T:06-30/858-5326
 Külön bejáratú 2 szobás lakás kiadó 50 E
Ft+rezsi+1 hó kaució szükséges. T:06 70
578 5696, 06 70 326 1809
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Érdi sikerek Prágában Pest megye csapata lett a bajnok

A gyõztes váltó tagjai, nyakukban az aranyéremmel – középen az érdi Tekauer Márk
Nem is kívánhattunk volna
ennél szebb ajándékot a Mi
kulástól: nyolc nemzet ifjú
versenyzői között három érdi
fiatal úszó „villogott”. Kovács
Benedek, Sós Dániel és Tekauer
Márk tett meg mindent azért,
hogy öregbítse az érdi egye
sület és a magyar úszósport
hírnevét Prágában, a Central
European Countries Junior
Meeting versenyen. A december
5. és 7. között megrendezett
vetélkedésen Magyarország,
Szlovákia, Lengyelország, Szlo
vénia, Szerbia, Csehország, Ma
cedónia és Románia sportolói
indultak. Az érdi fiúkat edző
jük, Selmeci Attila kísérte el
erre a neves versenyre.

A cél nem kevesebb volt,
mint hogy a hosszú felkészü
lési időszak és edzőtáborok
után végre learathassák a jól
megérdemelt babérokat. Az
első napon, pénteken Kovács
Benedek aranyérmet szerzett
200 m háton, ideje 02:04.81
volt, Tekauer Márk pedig a 
4 x 100 méteres vegyes vál
tó tagjaként lett első helye
zett. A négyes fogat ideje
egyébként 03:51.22 volt, ami
önmagában is remek ered
mény, de talán jól érzékelhe
tő a verseny szorossága, ha
megemlítjük, hogy csupán 3
századmásodpercen múlt az
arany.
Sós Dani 00:53.32 időered
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ménnyel a 8. helyet szerezte
meg a rendkívül erős mezőny
ben 100 m gyorson – ez is kiváló
eredménynek számít.
Szombat délelőtt Tekauer
Márk 100 m pillangón első he
lyezést ért el, ideje 00:56.94.
A délutáni verseny 16:00-kor
kezdődött. Kovács Benedek 100
háton indult, és 00:57.82 idővel
második lett
Vasárnap Tekauer Márk
2:04.01‑es idővel, két századdal
maradt le az első helyről 200 m
pillangón, Sós Dániel pedig a
200 m vegyes úszásért kapott
aranyérmet. A kis csapat tehát
jókora éremkollekcióval tért ha
za – érthető, hogy kijutott nekik
a gratulációból.

A Magyar Labdarúgó Szövetség
szervezésében rendezték meg
a megyei felnőtt amatőr válo
gatottak tornáját. A megyék és
Budapest válogatottját négy
csoportba sorsolták, ahonnan
körmérkőzés után a győztesek
kerültek az országos döntőbe.
Pest megye válogatottja Békés,
Bács-Kiskun, Csongrád és
Jász-Nagykun-Szolnok megye
válogatottjaival került egy cso
portba.
Három győzelemmel és
egy döntetlennel teljesítette a
Cegléden megrendezett csoport
mérkőzéseket a Csank János,
Limperger Zsolt és Schindler
Szabolcs által felkészített Pest
megyei válogatott. Az Érdi
VSE játékosaira épülő – Kertész
F. kapus, Ország P., Cservenka
G. hátvédek és Csizmadia Z.,
Kónya B. középpályások – me
gyeválogatott az első mérkő
zésen a címvédő és a döntőt
rendező Csongrád megyével
találkozott és nagy küzdelem
után 2-1-re győzte le a tava
lyi bajnokot. A délutáni mér
kőzésen Békés megye legjobb
jai ellen 0-0 volt az eredmény.
A vasárnapi találkozókon előbb
Jász-Nagykun-Szolnok megye
válogatottját, majd Bács-Kiskun
megye együttesét is két váll
ra fektette, egyaránt 1-0–ra a
Pest megyei csapat. Így a meg
szerzett 10 ponttal tornagyőz
tes lett Pest megye válogatottja.
Az érdi játékosok közül Kertész
F., Csizmadia Z., Cservenka G.
valamennyi mérkőzésen vé
gig a pályán volt, míg Ország
P. és Kónya B. egy‑egy félidei
pihenőt kapott. A torna legjobb
kapusának Kertész Ferencet vá
lasztották.
A négyes döntőt Makón és
Hódmezővásárhelyen decem

A szerző felvételei

Megyeválogatottak országos tornája

A kép elõterében látható, kék mezben játszó Cservenka G. és Csizmadia
Z. csapatuk erõsségei voltak
ber 13-án rendezték, 2x30 per
ces játékidővel. Pest megye
válogatottja az elődöntőben
Győr-Moson-Sopron megye
válogatottjával mérte össze
erejét. Minden érdi játékos a
kezdő csapatban kapott sze
repet. A  jó iramú, hajtós ta
lálkozón a vendégek szerez
ték meg a vezetést, de a Pest
megyeiek még a félidő vége
előtt egyenlítettek. A második
félidőben bár mindkét csapat
előtt adódtak lehetőségek, gól
nem esett, így jöhettek a bün
tetők. Az idegek harcát Pest
megye válogatottja nyerte:
Kertész F. három büntetőt is
megfogott, így 5-4‑el a fináléba
jutott a csapat.
A másik elődöntőben BorsodAbaúj-Zemplén csapata 2-1-re
legyőzte Fejér megye váloga

Haladás VSE – ÉRD

a negyeddöntõben
A Haladás VSE csapata lesz az
ÉRD női kézilabdacsapatának
ellenfele a Magyar Kupa negyed
döntőjében. A párharc győzte
se kvalifikálja magát a Magyar
Kupa négyes döntőjébe.
  A szombathelyi gárda a 3.
helyen áll az NB I/B nyugati
csoportjában. A Haladás VSE a
második fordulóban csatlako
zott a Magyar Kupa küzdelme
ihez, ahol a Tolna KC-t győz
ték le. Ezt követően a Marcali
VSZSE-t, és az első osztályú
Szeged KKSE-t legyőzve jutot
tak el a negyeddöntőig.
Az idei szezonban az ÉRD a
legjobb 16 között csatlakozott
a Magyar Kupa küzdelmeihez.
A nyolcaddöntőben a Fehérvár
KC-t legyőzve jutott tovább az
együttes a legjobb nyolc csapat
közé.

A kék mezben játszó Pest megyei válogatott nem talált legyõzõre a tornán
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Folk Fashion Kft. 2040 Budaörs, Budapesti út 58.
Karaszi Orsi: +36 30 922 4287,
Müller Andrea: +36 20 358 6986
info@folkfashionshop.hu www.folkfashion.hu
Nyitvatartás: H-P 11-18 óráig, Szo 11-15 óráig
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tottját, így ő lett a döntő másik
résztvevője.
A döntőbe jutott két csa
pat színvonalas, nagy küzdel
met hozó mérkőzést vívott
egymással. Az első félidőben
helyzete mindkét együttesnek
volt, ennek ellenére gól nem
született. A második félidőben
a Pest megyei csapat szerezte
meg a vezetést, de az ellen
félnek a mérkőzés vége előtt
sikerült egyenlíteni. Miután a
mérkőzés eredménye a további
akban nem változott, jöhetett a
11‑es párbaj. Ebben ismét a Pest
megye válogatottja bizonyult
eredményesebbnek és 5-3-ra
megnyerte a mérkőzést.
A győzelemben oroszlánrészt
vállaltak az érdi játékosok és
ezért külön gratuláció illeti
mindnyájukat.
(harmat)

