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Földhivatal
Ingatlanjaink nyilvántartója, térképeink õre,
a termõföld védelmezõje.

A mártírokra emlékeztek
VB-aranyak

Fejlesztési program
Érd 2014-2020 között 2,7 milliárd forint címzett támogatásban részesülhet.

Energiaellátás
Aradszki András: Egész télre elegendõ gáz
van a magyar tározókban.

A tabella élén
Két fordulóval az őszi szezon vége előtt
a labdarúgó csapat bebiztosította első helyét.

Japánok a Termálban

„Tudom, mert ott voltam. Láttam a tankokat. Láttam a fegyvereket. Átéltem, mit jelent
szemben állni a túlerõvel. Átéltem azt, amikor a szívdermesztõ, jeges félelmet a szabadság iránti vágy olthatatlan tüze olvasztja meg, és tudom, milyen, amikor cserbenhagyják
az embert!” – emelte ki ünnepi beszédében Tóth Tamás alpolgármester, aki maga is
részese volt az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak, amelynek leverésére és
áldozataira koszorúzási ünnepséggel emlékeztek az érdiek a november 4-ei nemzeti
gyásznapon, az Ötvenhatosok terén álló Megtorlás emlékmûvénél.
5. oldal

Az érdi Masters Akro
batikus rock and roll
sportegyesület táncosai
november 1-jén Svájcban
versenyeztek az idei év
legrangosabb megmérettetésén, a junior formációs és páros világbajnokságon. 
11. oldal

Továbbjutás a kupában Indul a krízisidõszak

November elsejével elkezdõdött a téli krízisidõszak.
Ebben a pár hónapban a város szociális és egyéb
intézményei kiemelten odafigyelnek az anyagi gondokkal küszködõ, illetve idõs emberekre, hogy minden
család, nyugdíjas épen vészelje át a telet. A szükséges intézkedésekrõl a jelzõrendszeri értekezleten
tanácskoztak az érintett szervezetek. 
12. oldal

Nemcsak a távol-keleti kultúrával, hanem a nagy
szerû mûvészekkel is személyesen találkozhattak
mindazok, akik november 3-án este részt vettek a
Termál Liget galériában a két japán és egy Dél-koreai mûvész alkotásait bemutató kiállítás megnyitóján.
Az egzotikus vizuális esztétikai élményt tovább fokozta az ugyancsak japán cselló- és zongoramûvész
magával ragadó játéka.
7. oldal

Az ÉRD a Magyar Kupa negyeddöntõjébe jutott, várhatja a 2015. január 8-i sorsolást, és a szezon talán
eddigi legnagyobb sikerét könyvelhette el.  16. oldal

Életkor = kedvezmény
a hallókészülék árából!

Az akcióban részt vevƠ hallókészülékünk árából nyújtott kedvezmény
mértéke megegyezik az Ön életkorával. Akciónk 2014. november 3-tól
a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

A jobb hallás mindenkine jár! Amerik vetś hallókéħüléke

Érd, Budai út 28.
(06 23) 362 351
II. ker., Margit körút 57. (06 1) 369 3362
XI. ker., Fehérvári út 79. (06 1) 462 6052
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A város 2,7 milliárd forintos címzett támogatással gazdagodhat

Elkészült az Integrált Területi Program

A szerző felvételei

Érd 2014-2020 között 2,7 milliárd forint címzett támogatásban részesülhet a
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretébõl. A városvezetés
elkészítette tervét e címzett támogatás felhasználását illetõen; hogy mire fordítaná
Érd a fenti összeget, arról T. Mészáros András számolt be múlt szerdai sajtótájékoztatóján. Az Integrált Területi Programban óvoda- és iskolaépítés, kerékpárút
felújítása, inkubátorház létrehozása és alközpont kiépítése is szerepel.

A Bölömbika utcai rendelõ felújítására az Integrált Területi Program ötvenmilliós keretösszeget határozna meg
gednek következtetni, hogy ez a
reményünk valóra válik – mond‑
ta T. Mészáros András, hozzáté‑
ve: természetesen folytatódnak a
már megkezdett, illetve tervezett
programok is, amelyekhez már
megvannak a források, mint pél‑
dául az M7‑es fel- és lehajtójának
megépítése, a rendőrkapitányság
új épületének felhúzása.

– Azokat a városfejlesztési
elképzeléseket, amelyeket az
elmúlt időszakban kidolgoz‑
tunk, folytatni szeretnénk, min‑
dig bővítve ezek sorát. Remény
van arra, hogy európai források
célszerû felhasználásával, illet‑
ve állami pénzek ide irányítá‑
sával megtaláljuk e beruházá‑
sok fedezetét is. A szaktárcával
folyamatosan zajlanak a tár‑
gyalások. Kiemelt cél a helyi
gazdaság fejlesztése, az ipari
park létrehozása – erre a forrás
nagy biztonsággal megvan. Ha
ez a program egy-két éven be‑
lül meg tud valósulni, további
forrásaink keletkeznek, hiszen
nő az iparûzésiadó-bevételünk,
nem beszélve arról, hogy új
munkahelyek is létrejönnek a
városban – hangsúlyozta a pol‑
gármester.
Kérdésünkre, hogy útépítése‑
ket – amelyek ebben a program‑
ban nem szerepelnek – tervez‑e
a város, T. Mészáros András
elmondta: mintegy háromszáz
kilométernyi utat kellene meg‑
építeni, ami a felszínivíz‑elve‑
zetéssel együtt körülbelül 30
milliárd forintba kerülhet. Ezt
csak más pályázati forrásokból
lehet majd finanszírozni.
– A közösségi közlekedés fej‑
lesztését is tervezzük, de eh‑
hez is szükség lesz új aszfalt
utak létrehozásához. Jó hír: a
Szent István-híd tervei is elké‑
szültek, a forrás is megvan rá, a
napokban megkezdődtek a tár‑
gyalások a MÁV illetékeseivel
a munkálatok kivitelezéséről.
A beruházás állami és uniós
forrásokból valósul majd meg
– zárta szavait a polgármester.

Ádám Katalin

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

Az alpolgármesterek fogadóórája:
SIMÓ KÁROLY
Bejelentkezés 06/23-522-313-as számon,
fogadóóra előzetes telefonos egyeztetés alapján
keddi napokon.
DR. BÁCS ISTVÁN
Bejelentkezés 06/23-522-313-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@gmail.com
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@erd.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint

8. 

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

9. 

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

10. 

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

11. 

DR. VERES JUDIT
 06/30-962-6292
 veres@erd.hu. Képviselői fogadóóra: telefo‑
nos 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 héten szerdán 15:0020:00 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

1,1 milliárd forintból újjáépítenék az annak idején Forfa-panelekbõl összeállított Batthyány iskolát
Érd 2,7 milliárd forint cím‑
zett támogatásban részesülhet
a következő esztendőkben a
Versenyképes Közép-Magyaror
szág Operatív Program (VEKOP)
keretéből.
A nemzetgazdasági tárca által
előírt módon, a meghatározott
címzett támogatásra alapozva,
a város elkészítette a 2014-2020as uniós ciklusra vonatkozó
Integrált Területi Programot
(ITP), valamint a projektekhez
szükséges megvalósíthatósági
tanulmányokat. T. Mészáros
András e projekteket, illetve
ezek keretösszegeit ismertette
múlt szerdai sajtótájékoztató‑
ján.
– Két új óvodát szeretnénk
létesíteni: a Darukezelő utcá‑
ban 500 millió forintért, a Fácán
közben pedig a régi, könnyû
szerkezetes épület helyett kívá‑
nunk felhúzni egy újat, szintén
500 millió forintért. A Napsugár
óvoda, a Riminyáki úti óvoda és
a Tündérkert óvoda energetikai
felújítására 50-50 millió forintot
szeretnénk szánni. A hároméves
kortól kötelező óvodai ellátást
akkor tudjuk biztosítani jövő
szeptembertől, ha ezeket a
felújításokat végrehajthatjuk
– hangsúlyozta a polgármester,
hozzátéve: az önkormányzat a
Batthyány iskola komplex ener‑
getikai felújítását is tervezi, ami

1,1 milliárd forintba kerülne;
ebből az összegből lényegében
újjáépítenék az intézményt.
Az Integrált Területi Prog
ramban szerepel még a Bölöm
bika utcai rendelő felújítása
(50 millió forintos keretösszeg‑
gel), valamint a Gyermekjóléti
Központ megújítása.
– Érd-Ófalu komplex, alköz‑
ponti fejlesztésére 500 millió
forintot kívánunk fordítani, az
Eurovelo kerékpárút érdi sza‑
kaszának felújítására 100 mil‑
liót. Emellett vállalkozói falu
és inkubátorház létesítését
tervezzük Érd ipari területén
700 millió forintért. Előbbiek
mellett kidolgozás alatt áll több
programunk is, ezek egyike az
álláskeresők – különösen az
alacsony iskolai végzettségûek
– aktív eszközökkel történő fog‑
lalkoztatása; másik a gyakorno‑
ki és vállalkozóvá válást segítő
programunk, harmadik pedig a
Bem téri szolgáltató központ
kialakítása – sorolta a polgár‑
mester.
– Az ITP-ről novemberi ülé‑
sén dönt majd a közgyûlés;
reméljük, a nemzetgazdasági
tárca jóváhagyja majd a prog‑
ramunkat, a terveket már el‑
juttattuk a minisztériumnak.
A folyamatos egyeztetések, illet‑
ve az együttmûködés a tárca és
az önkormányzat között arra en‑

Elindultak a zöldjáratok
Hétfőn elindult a zöldhulladék elszállítása az ingatlanok elől.
T. Mészáros András felhívta a figyelmet arra, hogy az utcabe‑
osztást a ÉTH honlapja (www.eth‑erd.hu), illetve a helyi sajtó
is közli. (Lapunkban a 8. oldalon található.) A hulladékgyûjtés
december 5-ig tart.

Érd-Ófalu komplex, alközponti fejlesztésére 500 millió forintot fordítana a
városvezetés - képünkön a gyógyvizes kút

Fontos telefonszámok
Mentők

104

Tűzoltóság

105

Rendőrség

107

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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A szerkesztõ jegyzete

A földhivatal feladata és hatásköre Hiteles álmok

A szerző felvétele

A földhivatallal az emberek többsége hitelfelvétel vagy ingatlan adásvétele esetén
találkozik, amikor ki kell kérnie a tulajdoni lapot. Pedig a hivatal feladat- és hatásköre ennél jóval szélesebb. Ezekrõl beszélgetett az Érdi Újság munkatársa Kubatov
Istvánnal, az Érdi Járási Hivatal Járási Földhivatala vezetõjével, akitõl megtudhattuk azt is: mire érdemes odafigyelni az ügyintézés során, és hogyan tehetjük
egyszerûbbé ügyeink elintézését az internet segítségével.

Elõfordul, hogy napi kétszáz ügyfelet látnak el a földhivatal munkatársai
A legtöbb ember lakás vagy telek
vásárlásakor, eladásakor, illetve
hitel felvételekor kerül kapcsolatba a földhivatallal, mikor
egy‑egy ingatlan tulajdoni lapját
kell kikérnie. Igaz, manapság ezt
gyakran ügyvédek, közjegyzők,
bankok intézik, és akár az íróasztalánál ülve, az interneten keresztül is rendelhet bárki elektronikus tulajdoni lap másolatot –
így a hivatal, az ott folyó munka
voltaképpen láthatatlan marad.
Igaz, ha személyesen intézkedünk, akkor is csak az ügyfélfogadásról – annak gyorsaságáról,
minőségéről – alkothatunk fogalmat, de arról már kevesebben
tudnak: mi is zajlik a „kulisszák
mögött”, azaz: milyen feladat- és
hatáskörei vannak a (korábban
körzeti, 2013. január 1-je óta a
járási hivatalokhoz tartozó) földhivataloknak. Erről beszélgettünk Kubatov Istvánnal, az Érdi
Járási Hivatal Járási Földhivatala
vezetőjével.
– A legtöbb ember nem tudja,
mi mindennel is foglalkozik a
földhivatal. Össze tudná foglalni pár mondatban a hivatal feladatkörét?
– A földhivatali intézményhálózat (azaz 19 megyei és egy
fővárosi, valamint 119 járási
földhivatal) feladata az ingatlannyilvántartás vezetése, a helyi
adat- és térképtár fenntartása, az
adatszolgáltatás, a földvédelemmel és földminősítéssel, földrendezéssel összefüggő feladatok
végrehajtása. A járási földhivatalokban, így az érdiben is, három
osztály mûködik: az ingatlannyilvántartási, a földmérési, illetve a földvédelmi, földminősítési
és földhasználati földügyi osztály; emellett az ügyfelek kiszolgálását is ellátjuk (átvesszük a
beadványokat, adatokat szolgáltatunk). Bővebbet erről a www.
foldhivatal.hu honlapon tudhatnak meg az érdeklődők.
– Jellemzően milyen ügyekben
találkoznak az ügyfelek a földhivatallal?
– Leggyakrabban ingatlan
adás-vétellel, illetve hitellel kapcsolatos terheléssel, törléssel fordulnak hozzánk, de gyakoriak
a földhasználattal kapcsolatos
ügyek is: tulajdonoscsere, földhasználattal kapcsolatos szerződések, illetve más célú felhasználás kérelmezése. Természetesen
földméréssel is foglalkozunk, de
a sajátos célú földmérési munkákat többnyire magán földmérők
végzik. Egyébként ügyfeleink
között nemcsak lakosok vannak;
megkeresnek minket adatokért
földmérők, és együttmûködünk
a járás önkormányzataival is.
Egyes ügyekben ajánlott, má-

sokban kötelező az ügyvéd
közremûködése – például ingatlan adás-vétel esetében. Ilyenkor
nem a vevő, illetve az eladó, hanem az ügyvéd áll kapcsolatban
a földhivatallal.
– Az elmúlt években lényegesen könnyebb lett az ügyintézés,
hiszen tulajdoni lap az interneten keresztül is igényelhető.
– Igen, ma már elektronikusan, az otthoni karosszékből is
lekérhető a tulajdoni lap (nem
hiteles, illetve e-hiteles változatban, 1000, illetve 3600 forintért),
igaz, ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást az ügyfél igénybe vegye,
internetkapcsolatra és ügyfélkapus regisztrációra van szüksége. Amennyiben személyesen
szeretne tulajdoni lapot kikérni,
arra vigyázzon, hogy az elektronikus nem hiteles másolatot a
Kormányablakban igényelheti és
csakis e-mailben kaphatja meg
(ára 1000 forint), a papíralapú
hitelest pedig hivatalunknál, kinyomtatva; ez utóbbi szolgáltatás
6250 forintba kerül. A földhivatal
nem jogosult papíralapú nem hiteles másolatot kiadni. Kevesen
tudják, hogy bárki (aki személyazonosságát igazolni tudja) kikérheti bármely ingatlan tulajdoni lapját, helyrajzi szám alapján.
A bejegyzések alapjául szolgáló
okiratokba azonban az okirat
szerinti jogosult, kötelezett vagy
meghatalmazottja tekinthet be.
Az ingatlan-nyilvántartás egyébként nemcsak a tulajdoni lapok
kiadását jelenti; a feladatunk az,
hogy az ingatlannal kapcsolatos minden változást rögzítsünk,
az okiratokat megőrizzük, és
ezekből adatokat szolgáltassunk. A változások rögzítésének
– legyen az az ingatlan címének
megváltozása, tulajdonosának
cseréje – megvannak a formai és
tartalmi szabályai. Az alapvető
tájékoztatást ezekről mi meg tudjuk adni, de a megfelelő ügyintézés érdekében – ahogy fentebb is
említettem – érdemes ügyvédhez
fordulni, ugyanis csak azokat a
változásokat tudjuk bejegyezni, amelyek a jogszabályoknak
megfelelően vannak dokumentálva. A hozzánk érkező iratokat átvesszük, iktatjuk, széljegyezzük, és a kérelem szerinti
változást – amennyiben az okiratok megfelelnek az irányadó
jogszabályok követelményeinek
– 30 napon belül (sürgősség esetén két hét alatt) bejegyezzük.
Szeretném felhívni a lakosság
figyelmét arra is: előfordul, hogy
adásvétel esetén a szerződést
nem adják be a földhivatalhoz,
így nem tudjuk bejegyezni az
új tulajdonost. Más esetekben is
előfordul, hogy a lakosság nem

értesíti a földhivatalt, márpedig
minden, az ingatlant érintő változásról (tulajdonos új lakcíme
stb.) hivatalunknak értesülnie
kell.
– A földvédelemmel, -rendezéssel kapcsolatban milyen fontosabb feladatokat tudna említeni?
– A termőföld védelme kiemelt
feladataink közé tartozik. Ennek
egyik eleme például a külterületek parlagfû‑ellenőrzése. Idén
a mezőgazdász 26 munkanapot
fordított erre. A helyszíni ellenőrzéseket kéthetes időtartamra
készített útvonalterv alapján végezte, és természetesen nemcsak
Érden, hanem a járáshoz tartozó
összes olyan településen, ahol
mezőgazdasági mûvelés folyik.
Így összesen 2340 hektárt ellenőrzött. Idén is nagyon sok lakossági bejelentés érkezett, kül- és
belterületet érintően egyaránt.
Ez utóbbi jelzéseket az illetékes
önkormányzatoknak továbbítottuk, mivel belterületi ingatlanok
esetében ők az illetékesek. Ami
a külterületeket illeti: lakossági
bejelentések alaptalannak bizonyultak, „csupán” gyomfertőzésről volt szó. Természetesen
ezekben az esetekben is eljártuk,
hasznosítási kötelezettség elmulasztása miatt küldtünk ki felszólításokat. A tapasztalatok azt
mutatják: csökkent a parlagfû elterjedése, megjelenése az előző
évekhez képest. Ennek egyrészt
az időjárás lehetett az oka, másrészt pedig az elmúlt években
végzett sikeres felderítő munkánk; a földhasználók most már
fokozott figyelmet fordítanak a
védekezésre. Harmadrészt láthatóan növekszik a ténylegesen
megmûvelt területek aránya is.
Jelenleg van egy nagy feladatunk: május 1-jén megszûnt a
mező- és erdőgazdasági földekre nem közeli hozzátartozók
között, szerződéssel alapított
haszonélvezeti jog; a földhivatalnak legkésőbb jövő év július
végéig törölnie kell az ingatlannyilvántartásból valamennyi,
az előírás alá tartozó haszonélvezeti jogot. A haszonélvezeti
jogosultnak nyilatkozatot kell
tennie arról, hogy a haszonélvezetet engedő személy és közte a
szerződéskötés időpontjában a
közeli hozzátartozói jogviszony
fennállt‑e. Az érintetteket ez év
októberében értesítettük a nyilatkozattételi kötelezettségről;
aki a felhívás kézhez vételétől
számított két héten belül (de legkésőbb december végéig) ennek
nem tesz eleget, annak a haszonélvezeti jogát a földhivatal törli.
Itt szeretném megemlíteni azt
is: sajnálatos módon az ingatlan-

és földtulajdonosok általában
nem jelentik be a földhivatalnál
értesítési címük megváltozását,
így gyakran nem kapják meg
a hivatalos értesítéseket, azokra
így nem reagálnak, és emiatt
gyakran szankciókra is számíthatnak.
– Feladatukhoz tartozik az
ügyfelek kiszolgálása is. Külön
ügyfélszolgálatot tartanak fenn?
– Félfogadási időben kollégáink állnak az ügyfelek rendelkezésére: hétfőn, szerdán fél kilenctől délután négy óráig, pénteken fél kilenctől délig tartunk
nyitva. Külön ügyfélszolgálatos
munkatárs nincs, kollégáink
egyéb tevékenységük mellett
látják el ezt a feladatot. Naponta
akár kétszáz ügyfél is megfordul nálunk, és évente húszezer
új ügyünk van. Igyekszünk az
ügyfeleket a lehető leggyorsabban kiszolgálni, és segítséget
adni a nyomtatványok kitöltéséhez. Tisztában vagyunk azzal, hogy minden ügyfelünknek fontos, hogy az ő ügyét
gyorsan elintézzük (hiszen
nagy összegeket érő ingatlanokról van szó), az ügyfeleknek
azonban tudni kell: mindenki
kiemelten fontosnak érzi a saját
ügyét, nekünk viszont ugyanolyan gondossággal, és a jogszabályok figyelembe vételével
kell eljárnunk minden esetben.
A közügyeket érintő feladatok
hivatalunkban prioritást élveznek: ezek közé tartoznak az
útépítések, az önkormányzati
tulajdont érintő ügyek, de akár
a csatornázás is. Ezeket soron
kívül intézzük, hiszen a lakosság érdeke, hogy – például – egy
óvoda megnyitása ne húzódjon
el ilyen okok miatt. Kérjük tehát
a hozzánk érkező ügyfeleket,
legyenek türelemmel ügyeik intézése alatt – mi minden tőlünk
telhető segítséget igyekszünk
megadni, ugyanakkor azt tanácsoljuk: egyes ügyekben vegyék
igénybe szakember (azaz ügyvéd) segítségét.

Ádám Katalin
Az érdi minaret volt az iránytû,
amely az Egri csillagok felé mutatott. A kutyavár pótolta nekünk
a valódi középkori erőd élményét, s ha nagyon sutának éreztük is Tinódi Lantos Sebestyén
sorvégi, rímpótló vala-valázását,
Balassi izgága hősiessége mégiscsak imponált. Persze ahhoz már
nagykamasznak kellett lenni,
hogy azt a költészetet a harc és
a szerelem felől megkóstolhassuk. A Vörösmartyban meg nem
a Vén cigány szerzőjét kedveltük
meg igazán, hanem a középiskola végén már egyfajta tragikus
háborús élményt nyújtó Bori noteszt. Radnóti Miklós sorsát nem
kellett magyarázni, ha kezünkbe
vehettük a vele eltemetett kis füzetke itt-ott elmosódott kéziratának fakszimile kiadását, szemben
vele a nyomtatott versformával.
A Levél a hitveshez elhallgattatta
az egész osztályt, a legizgágább
osztálytársunk is megilletődve figyelt. Talán nem szentségtörés,
hogy akkori énünkhöz, az Illés
együttes dalainak szövegeihez, a
Beatles, Rolling Stones jól-rosszul
lefordított sorainak hangulatához
valahogy illeszkedett ez a költői világ. Akkoriban egyébként is
dalra fakadt a vers, mert órákat
zötyögve utaztunk be a vízivárosi
klubba, hogy a Kaláka első hangzó anyagait meghallgathassuk,
vagy vergődtünk át Soroksárra,
ahol a mûvelődési házban Mikó
Pista (a mai kitûnő komikus) apukája volt népmûvelő, és ott is el lehetett kapni egy‑egy Kaláka fellépést. Bob Dinnyés, alias Dinnyés
József pedig húsz évével nekünk
maga volt a legenda. Valahogy
jobban rákaptunk Adyra, József

Nézem a szakállal keretezett,
sokszor látott férfiarcot az ötezres bankjegyen – Széchenyi.
Sokat emlegetjük mostanában;
van, akinek a kártya, másoknak
a fürdő jut róla eszébe, nekem
leginkább a Hitel. Így, nagy hával, merthogy írt ő egy ilyen
című kiadványt, még 1830ban. A dolog önmagában sem
érdektelen, ha végiggondoljuk, hogy egy jó nevű magyar
arisztokrata miért is foglalkozik
ennyire mélyen pénzügyekkel,
az azonban külön figyelmet
érdemel, hogy gróf Széchenyi
István kiknek is ajánlotta elsősorban a Hitel című kötetet.
Bizony, nem bankároknak és
politikusoknak, nem vállalkozóknak és gazdáknak, de nem
is úgy általában a polgároknak,
hanem – a nőknek. Ahogy írta
a kötet elején: „Honunk szebblelkű asszonyinak”. A ma már
kissé nehézkesnek tűnő írásmód ellenére érdemes elolvasni
az ajánlásnak legalább az első
mondatait: „Fogadjátok Hazám
érdemes leányi! Tiszteletem
’s Szeretetem jeléül ezen kis
munkám ajánlását. Vegyétek,
bár férfiakhoz illendőbbnek
mondják azt sokan, nyájas kegyességgel Pártfogástok alá. A’
H i t e l r ü l szólok, ’s a’
mi belőle foly, a’ becsületrül,
az adott szó szentségérül, a’
cselekedetek egyenességérül, ’s
így Előttetek sem lehet a’ tárgy
idegenebb, mint előttünk, mert
annyi Nemes és Szép, a’ mi
az Emberiséget felemeli, a’ Ti
Nemetek műve.” Álmodozott
volna a gróf? Dehogy: egyszerűen érzékeltetni akarta az anyagiak, a pénzeszközök emberközeliségét; a financiális forgalomnak a szolgálat-szerepét, amely
nem a felhalmozást, és nem is
a féktelen pazarlást, hanem a
tisztességes, emberhez méltó,
ahogy ma szoktuk mondani: a
minőségi életet támogatja.
Gyakran, és nem is ok nélkül nevezzük napjainkban a

minket körülvevő közeget bankárvilágnak, de ehhez gyorsan
hozzá kell tenni: a minősítés
sohasem jelenthet pénzintézet‑ellenességet. Ilyesmit
Széchenyi se javasolt, csupán
– írástudó közéleti emberként
alkalmazva megfogalmazásában a női lelkek érzékenységét
az emberközeliség ábrázolásához – a hitellel kapcsolatban
szólt olyan ritkán használt fogalmakról, mint például a „becsület”, meg a „cselekedetek
egyenessége”.
Hitelről, hitelekről beszélünk
most nap mint nap, olykor talán még álmodunk is: forint
alapúról meg deviza alapúról,
kamatról és átváltási árfolyamokról, amelyek több más kitétellel együtt bizony, úgy tűnik,
elhomályosítják a Széchenyi
által említett alapfogalmakat.
Gyakran mondjuk, és sajnos,
igaz is, hogy becsületre, meg
korrektségre „nem adnak semmit a közértben”, vagyis ha
tisztességesek vagyunk, abból
önmagában nem lehet megélni. Vissza kellene térni az
alapokhoz: az emberek azért
vettek fel hitelt, mert valamire
nem volt elég pénzük. Nem
gyémánt nyakékre és felhőkarcoló építésre, hanem lakásra,
munkába járáshoz – nem luxus – gépkocsira, vagy éppen
munkagépre. A pénzintézet
meg nem azért hitelez, hogy
zsírosra hízzon az egyoldalúan óriásira emelt részletekből,
hanem, hogy törvényben szabályozott mértékű jutalékban
részesüljön tevékenységéért.
Érdemes elolvasni, miket is
írt minderről Széchenyi már
184 éve. A képét nézegetve
még arra is gondoltam: vajon
miket gondolna, miket írna
most...?

Könyv nélkül

valamint Bornemissza Gergő
egymásra találhatott a regény végére. Először még az is gondot
okozott persze, hogy a teljes regényt befalja az ember. Annyira
izgattak a fordulatosabb részek,
a csatajelenetek, hogy a lassúbb
hömpölygésû, vagy csak kevéssé
sikeres vállalkozásként leírt történetet inkább átléptem. Nem akartam a kudarcot olvasni. A már
annyit emlegetett jó apám többször
is letolt, hogy soha nem leeszek
képes egy könyvet végig olvasni,
ha ennyire szórt a figyelmem.
A remekmûvek azért mégis
győztek, és győznek azóta is. Ha
valami jó, azt úgysem tudja az
olvasó letenni. S ha az ember csak
arra gondol, hogy az elmúlt évben hány kitûnő regénnyel léptek
színre eddig szinte teljesen ismeretlen fiatal írók, akkor van remény. Bereményi Géza már persze aggastyánnak számít a Vadnai
Bébivel, de Kun Árpádtól, aki a
Boldog Észak szerzője, senki nem
várt ekkora dobást. Egy történet,
ami Nyugat-Afrikában kezdődik
és egy norvég fjord partján ér véget? Hajmeresztő. Csabai László
Szindbádot utaztatta Szibériába,
s ez a könyv csak megerősítette
a helyét a legjobb kortárs írók között. Géra Eleonóra ugyan történeti munkának szánta Kőhalomból
(fő)város címû mûvét, de Buda
török utáni újranépesedésének
minden története Érd múltját is
fölvillantja.
Tehát akár papír, akár digitális:
vissza a könyvhöz. Ha jól válogatunk, megbízhatóbb, mint az
örökké nyitott ablak, a villogó
monitor, amely ha bámuljuk, hát
nehezen enged. Antall István

Attilára vagy a kortársakra, ha ő
fújta. Televízió, fekete-fehérben,
még nem volt minden este, távkapcsolóról nem is beszélnék.
A korabeli számítógépek pedig
több tonnás vasak voltak, hatalmas termekben lyukkártyákról
mûködtették az agyukat, azaz a
memóriájukat. Semmi személyi
számítógép, semmi képernyő. Na
ja, az ősz a költészeté, minél párásabb a Duna felől az érdi dombság, annál könnyebben felejti ott
magát az ember a könyv mellett.
Persze ma, amikor már a főváros felé zötyögő vonaton, de még
a Kosztolányi Dezső tér felé döngető buszon is e-bookot „lapozó”
utastársra csodálkozhat az ember, kissé régiesnek tûnhet a hagyományos papír alapú hordozó.
Érdekes módon mégsem fordul
el teljesen az ember a könyvtől,
mint tárgytól. Jólesik beszippantani a nyomdafesték illatát, lapozgatni, sőt, mióta nem élek szigorú
atyai felügyelet alatt, töredelmesen bevallom: szeretek szamárfület hajtani a lap sarkára. Szinte
látszik oldalnézetben is, hogy
hol tartok az olvasnivalóval. De
a többször költöztetett, végül mai
méltó helyét elnyerő érdi könyvtár is nagy kaland volt nekünk,
mert az iskolai kötöttségeken átlépve jó volt az iskolatársakkal, a
lányokkal itt is, ilyen emelkedett
környezetben, szinte értelmiségi
fontoskodásként összeverődni.
Az Egri csillagok is szerelemmel
kezdődik, igaz, csak gyerekszerelemmel, de Gárdonyi engedett a
szenvedélyeknek és Cecey Évike,
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Aradszki András a baloldaliak nyílt levelére is válaszolt

Egész télre elegendõ gáz van a magyar tározókban

Aradszki András parlamenti
képviselő, energetikai államtitkár a november 6-án megtartott
sajtótájékoztatóját az önkormányzati választás eredményének értékelésével kezdte. Az
1. számú választókerület vala
mennyi településén érvényes
volt a választás, így október végéig megalakultak az új képviselői testületek, valamint az érdi közgyûlés. Utóbbin, valamint
Törökbálint képviselő testületének alakuló ülésén az államtitkár személyesen is részt vett,
és úgy fogalmazott: nemcsak
annak örült, hogy a települések
többségében a Fidesz–KDNP színeiben induló polgármesterek
és képviselőjelöltek nyertek, hanem annak is, hogy az újonnan
megalakult érdi közgyûlésben,
és a többi település vezetésében
is fiatal arcokat látott, mert
ezeknek az új „harcosoknak”
nagy szerepük van a politikai
közélet frissítésében. Az államtitkár arról is említést tett, hogy
egyedül Diósd az a település,
ahol nem jobboldali többségû
önkormányzat jött létre, de
ennek ellenére – fûzte hozzá
– bízik a jó együttmûködésben,
és abban, hogy a város életét
a jövőben sem a politikai nézetkülönbségek, hanem az
életminőség javítására irányuló törekvések határozzák meg,
ebben pedig éppúgy készen áll
az együttmûködésre, mint a választókerület jobboldali többséget szerzett önkormányzataival.
A sajtótájékoztató folytatásában
Aradszki András rátért a parlament elé már beterjesztett 2015.
évi költségvetésre és az azt megalapozó adótörvényekre.
Az elsődleges cél továbbra is
az, hogy az ország költségvetése
egyensúlyt mutasson. Látható,
hogy a fő célokat – a 3 százalék
alatti hiányt, az államadósság
tovább csökkenő tendenciáját, a
gazdasági növekedés biztosítását – ez a költségvetés meg tudja
alapozni – húzta alá a politikus.
Emellett kiemelten fontosnak
tartja azt is, hogy 2015-ben megtörténik a bankok elszámoltatása a devizaadósokkal szemben,
így várhatóan 20-25 százalékkal,
egyes esetekben még ennél is

nagyobb arányban csökkennek
a hitelek törlesztő részletei, ami
azt jelenti, hogy a második negyedévtől kezdődően több pénz
marad az embereknél, ezáltal nő
majd a vásárlóerő, ami tovább
élénkíti a gazdaság növekedését. Ugyanakkor a magyar adórendszer évek óta stabil, nem
változott sem a társasági, sem a
személyi jövedelemadó, és nem
nőttek a szociális ellátást biztosító járulékok mértékei sem, ami
a külföldi befektetők számára
továbbra is vonzó lehet. Ezek az
adóbevételek továbbra is megfelelő alapot teremtenek ahhoz,
hogy az ország költségvetésének hiánya 2,6 százalék alatt
maradjon, amivel Magyarország
Európa középmezőnyébe sorolható, és erről az unió is elismerően nyilatkozott. Ugyanakkor
az adótörvények továbbra is a
munkát terhelő adók csökkentését és a fogyasztási adók növekedését célozzák. Az elmúlt
időszakban érzékelhető volt az
áfacsalások mértékének jelentős csökkenése, ami az online
pénztárgépek bevezetésének is
köszönhető, és eközben erősödött az adófizetési hajlam is, így
összességében jelentősen nőttek
az adóbevételek. Magyarország
a politikai szuverenitásán túl elindult a gazdasági szuverenitás
megteremtésének irányába is
– fogalmazott Aradszki András,
majd a továbbiakban az érdi
MSZP–DK–Együtt Választási
Szövetség érdi képviselőinek
(Szûcs Gábor, Havasi Márta,
Csornainé Romhányi Judit) a
hét elején hozzá eljuttatott nyílt
levelére reagált. Mint mondta,
igaz, hogy heves vitát váltottak
ki az úgynevezett „internetadóról” felröppent hírek, holott ez
csupán egy félreértés volt, mert
a kormány a telekommunikációs adó kiterjesztését tûzte volna
napirendre, és internetadóról
szó sem volt, de a heves ellenállás miatt – egyelőre – ettől is
eltekintett. Majd egy közös gondolkodást és konzultációt követően fognak róla ismét tárgyalni a jövőben – mondta. Ami a
levélben felvetett termékdíjakat
illeti, az államtitkár emlékeztetett arra, hogy ezek olyan kör-

A szerző felvétele

Az adótörvények megszavazásakor bátran és nyugodt szívvel fogja megnyomni az igen gombot, mert
a kormány eddigi adópolitikája eredményes volt,
Magyarország felállhatott a szégyenpadról, jelentõsen
nõtt a gazdaság teljesítménye, csökkent az államadósság és a munkanélküliség, így méltán bízik abban,
hogy a 2015. évi adótörvények is ezt a folyamatot
erõsítik majd – jelentette ki Aradszki András energetikai államtitkár novemberi sajtótájékoztatóján, az érdi
baloldali képviselõk nyílt levelére reagálva.

Aradszki András energiaügyekért felelõs államtitkár az adótörvénnyel és a
költségvetéssel kapcsolatos információkat is megosztotta a hallgatósággal a sajtótájékoztatón
nyezetvédelmi adónemek, amelyek bevezetése az Európai Unió
szabályozásához köthetőek, de
az államtitkár úgy vélte, ezen
adótörvények tárgyalása során
még minden bizonnyal lehetnek
módosítások, amelyek a magyar
valósághoz igazítják majd ezt az
adónemet. Sőt – fûzte hozzá –,
akár az is elképzelhető, hogy a
magyar termékeket, azaz a hungarikumokat ki lehet vonni e
termékdíj megfizetésének kötelezettsége alól. Az érdi baloldali
képviselői csoport a települési
adó, illetve az önkormányzatok
adóztatási jogkörének korlátok
nélküli kiterjesztését is ellenezte
ebben a levélben, és felszólította a képviselőt, ne szavazza

Adók ellen tiltakoztak a baloldali képviselõk
Az internetadó, a tervezett termékdíjak bevezetése és a helyi adóként
intézményesített települési adó ellen emelte fel a szavát a nemrég
megalakult új érdi közgyûlés három baloldali képviselõje. Szûcs Gábor,
Havasi Márta és Csornainé Romhányi Judit nyílt levelet intézett Aradszki
András országgyûlési képviselõhöz, amelyben felszólítják: szavazatával
ne támogassa az egyébként is túladóztatott lakosság további terhelését.
Már a sajtótájékoztató időpontjában ismert
volt, főleg az internetadót illetően, hogy
nyitott kapukat döngetnek, az érdi MSZP–
DK–Együtt képviselőcsoportja november
4-én megtartott sajtótájékoztatóján mégis
ismertette annak a nyílt levélnek a tartalmát, amit Aradszki Andráshoz intézett.
Ebben három, számukra elfogadhatatlan
adóra hívták fel az országgyûlési képviselő
és a nyilvánosság figyelmét.
– Az elmúlt napokban azt hallottuk, internetadó lesz is, meg nem is. Mi úgy gondoljuk, hogy később más módon mégis be
fogják vezetni – kezdte a főtéren megtartott
sajtótájékoztatót Szûcs Gábor MSZP-s képviselő. – Az internetadó bevezetése alapvető
jogokat korlátoz: korlátozza az információszabadsághoz, az oktatáshoz fûződő jogainkat, és korlátozza a sajtószabadságot.

Rangos elismerés és pénzjutalom kémiatanároknak

2014. évi díjazottak:
JUHÁSZ ATTILA Herman Ottó Gimnázium, Miskolc
KÁRPÁTINÉ PROKAI GABRIELLA Hevesi József

az intézmények számára. Ez a
jelenlegi helyzetben óriási siker,
– mondta a politikus, aki úgy
vélte, fontos kiemelni, hogy az
Európai Unió mindig a magyar
kormány támogatásával és segítségével, sikeresen közvetített az ukrán és az orosz fél
között, aminek eredményeképpen megállapodás született abban, hogy Oroszország Ukrajna
számára biztosítja azt a gázmennyiséget, amennyire szüksége van, így nem áll fenn az a
veszély, hogy Ukrajna „megcsapolja” a Magyarország felé tartó
gázcsapokat. Ettől függetlenül
az ukrán-orosz konfliktus sajnos további kockázatokat rejt
magában, de hazánk minden
eshetőségre felkészült, ezért
megfelelő mennyiségû gázkészlettel töltötte fel a tározókat, ami az egész télre elegendő zavartalan fogyasztást biztosítja. A rezsicsökkentésnek
köszönhetően pedig a lakosság alacsonyabb, megfizethetőbb áron jut hozzá ehhez az
energiához – ugyanakkor a
kormány azokról sem feledkezett meg, akik fával fûtenek.
A rezsicsökkentést némileg
kiterjesztve, gondoskodott arról, hogy a lakosok az erdőgazdaságokban kedvezményes
áron vásárolhassanak tûzifát
– mondta sajtótájékoztatója
végén Aradszki András energetikai államtitkár, az 1. számú
választókerület országgyûlési
képviselője. 
Bálint Edit

Nyílt levél a fõtérrõl

ÁTADTÁK A MAGYAR KÉMIA OKTATÁSÉRT-DÍJAKAT
Idén újabb négy kémiatanár vehette át kiemelkedő szakmai munkásságáért „A Magyar Kémia
Oktatásért-díjat”. A nívós elismerést a Richter
Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért háromtagú kuratóriuma évente ítéli oda olyan középiskolai és általános iskolai kémiatanároknak, akik
évtizedeken át tartó áldozatos munkájukkal jelentősen hozzájárulnak a magas színvonalú szakképzéshez, a tehetséges diákok felkarolásához, valamint kiemelt figyelmet fordítanak a kémia eredményeinek
megismertetésére.
Az innovációs eredmények legfőbb motorja a jól
képzett szakemberek teljesítménye, mely eredendően
az oktatás színvonalán múlik. Éppen ezért a Richter
prioritásként kezeli a magyar oktatás helyzetét, így a
továbbiakban is kötelességének érzi, hogy a lehetőségekhez mérten folytassa támogató tevékenységét ezen a
területen is. A Richter alapítvány 16 éve ítéli oda a rangos elismerést, a személyenként 400 ezer forintos díjat.
Az ünnepélyes díjátadóra idén is a Magyar Tudományos
Akadémián került sor.

meg az említett adótörvényeket.
Aradszki András ezzel kapcsolatban kifejtette: az ellenzék,
illetve a szórványpártok már
évek óta azzal riogattak, hogy
kormány ellehetetleníti, elsorvasztja az önkormányzatokat.
Ennek éppen az ellenkezője
történt: az összes eladósodott
település adóterhét átvállalta az
állam, és 20 milliárd forintot
osztanak szét azon településeknek, amelyek nem vettek fel hitelt. Az önkormányzatok tehát
fellélegezhettek, és lehetőséget
kaptak arra, hogy saját maguk
döntsenek arról, milyen fejlesztéseket kívánnak végrehajtani a
jövőben, és azt is maguk döntik
el, hogy a többség által elfo-

gadott fejlesztésekhez hogyan
teremtik elő a szükséges forrásokat. Ha egyes célok indokolják, akár különadók bevezetését
is igénybe vehetik. Innentől a
települési önkormányzatok képviselőinek a felelőssége, milyen
helyi adórendeletet támogatnak. A települési adó nem kötelező, csupán lehetőség az önkormányzatok számára, annak
veszélye nélkül, hogy túladóztatnák a lakosságot – fogalmazott az államtitkár, és úgy vélte:
„bután, helytelenül jár el az az
önkormányzat, amely nem él
ezzel a lehetőséggel”. Majd kijelentette: az adótörvények megszavazásakor bátran, és nyugodt
szívvel fogja megnyomni az igen
gombot, mert a kormány eddigi adópolitikája eredményes
volt, Magyarország felállhatott
a szégyenpadról, jelentősen
nőtt a gazdaság teljesítménye,
csökkent az államadósság és a
munkanélküliség, így méltán
bízik abban, hogy a 2015. évi
adótörvények is ezt a folyamatot
erősítik majd. A novemberi sajtótájékoztató utolsó témája hazánk minden lakóját egyformán
érintő kérdés volt: lesz‑e elegendő gáz az idei télen? Az államtitkár megnyugtató választ adott:
több mint 4,3 milliárd köbméter
földgáz van a tározókban, ami
azt jelenti, hogy Magyarország
ezt a telet mindenféle korlátozás
nélkül átvészeli. Lesz elegendő
gáz mind a gazdasági, mind a lakossági fogyasztók, mind pedig

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti
Tagiskolája, Heves
KOVÁCSNÉ MALATINSZKY MÁRTA Debreceni
Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
KUTASI ZSUZSANNA Boronkay György Műszaki
Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium, Vác

KOVÁCSNÉ MALATINSZKY MÁRTA, JUHÁSZ ATTILA, DR. PELLIONISZNÉ DR.
PARÓCZAI MARGIT emberierőforrás-igazgató Richter Gedeon Nyrt., KUTASI ZSUZSANNA,
KÁRPÁTINÉ PROKAI GABRIELLA, DR. LŐW MIKLÓS Richter Gedeon Alapítvány a Magyar
Kémia Oktatásért kuratóriumának elnöke, DR. RIEDEL MIKLÓS Richter Gedeon Alapítvány
a Magyar Kémia Oktatásért kuratóriumának titkára (fotónk balról jobbra)

Havasi Márta, a DK önkormányzati képviselője a szerinte kisebb nyilvánosságot
kapott, de az emberek számára ugyancsak elviselhetetlen terheket jelentő települési adóról szólt. Mint fogalmazott, az a
törvényjavaslat, amely új helyi adónként
intézményesíti a települési adót, gyakorlatilag a magánszemélyek korlátlan adóztatását teszi lehetővé. Szerinte szabad
kezet kapnak az önkormányzatok, mert
megszûnt az a korlátozás is, hogy adóztatás tekintetében figyelembe kell venni
a magánszemélyek társadalmi, gazdasági,
és szociális helyzetét, így – vélte Havasi
Márta – rossz belegondolni, milyen következményekkel járhat.
A továbbiakban Csornainé Romhányi
Judit, az Együtt képviselője egyes termékdíjak bevezetése ellen emelte fel a szavát.

Úgy vélte, a 21. században elfogadhatatlan,
hogy alapvető tisztálkodási és tisztítószerekre, például a szappanra, a mosóporra,
öblítőre, dezodorra termékdíjat vessenek
ki, mert így még elhanyagoltabbak lesznek
az egyébként is megélhetésükkel küszködő családok, ugyanis ez főként a munkanélkülieket, a minimálbérből élőket érinti.
Ugyancsak elfogadhatatlan szerinte az a
javaslat is, amely a cafeteria adójának emelését javasolja. Ez a bérből és fizetésből
élőket érinti, mert a munkaadók nem fogják bevállalni, így ezek a családok várhatóan 100 ezer forint éves bevételtől esnek el
– mondta a politikus.
A nyílt levél tartalmát sajtótájékoztatón ismertető érdi baloldali képviselők
arra kérték Aradszki Andrást, mint az
1. számú választókerület Fidesz–KDNP-s
országgyûlési képviselőjét, hogy fontolja
meg ezeket az érveket, majd felszólították,
hogy szavazatával ne támogassa ezeket a
törvénytervezetbe foglalt elképzeléseket.
A sajtótájékoztatón jelen volt Eőry Zsolt,
Aradszki Adrás képviselői titkára, a képviselők sajtótájékoztatójuk végén neki adták
át az országgyûlési képviselőnek címzett
levelüket.
B. E.

Érdi Újság

aktuális

XXIV. évfolyam, 2014. november 13.

5

Tóth Tamás: „Soha, soha ne felejtsük el azt a gaztettet, ami õket mártírrá tette!”

Megemlékezés a nemzeti gyásznapon

A szerző felvételei

„Tudom, mert ott voltam. Láttam a tankokat. Láttam a fegyvereket. Átéltem, mit jelent szemben állni a túlerõvel. Átéltem azt, amikor a szívdermesztõ, jeges félelmet
a szabadság iránti vágy olthatatlan tüze olvasztja meg, és tudom, milyen, amikor
cserbenhagyják az embert!” – emelte ki ünnepi beszédében Tóth Tamás alpolgármester, aki maga is részese volt az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak,
amelynek leverésére és áldozataira koszorúzási ünnepséggel emlékeztek az érdiek a november 4-ei nemzeti gyásznapon, az Ötvenhatosok terén álló Megtorlás
emlékmûvénél.

Voltak, akik fáklyával érkeztek az Ötvenhatosok terére, a Megtorlás emlékmûvéhez
Két héttel ezelőtt, október 23án még az 1956-os forradalom
és szabadságharc kezdetéről
emlékeztünk meg, november
4‑e azonban nemzeti gyásznap,
amelyen az idegen hatalom által
levert szabadságharc és a megtorlás áldozataira emlékezünk.
Városunkban az Ötvenhatosok
terén
emelt
Megtorlás
emlékmûvénél tartottak koszorúzási ünnepséget. A sötétbe
forduló alkonyatban égő fáklyákkal érkeztek a résztvevők, akiket
az ünnepség kezdetén Gárdos
Attila köszöntött. A Nagy Péter
vezetésével közösen elénekelt
Himnuszt követően Jobbágy
Károly: A rádió mellett címû
versét Müllhauser Attila mondta el, majd Tóth Tamás alpolgármester lépett a pulpitushoz,
hogy ünnepi beszédében megemlékezzen az 58 évvel ezelőtti forradalom és szabadságharc
áldozatairól és mártírjairól. Az
alpolgármester beszédét azzal
kezdte, hogy 1956. október 23án az üldöztetés felszámolására történt nagyon bátor kísérlet
Magyarországon. Azok a napok
Európa történetének is fényes
napjai voltak, amikor alig egy
évtizeddel a náci diktatúra felszámolása után a magyar nép

egy másfajta, de hasonlóan embertelen elnyomástól szenvedve
reményt adott Európa nemzeteinek, példát mutatott Európa
azon felének, amely ellustult,
érzéketlenné vált a szabadságra
– mondta Tóth Tamás, hangsúlyozva, hogy ami a magyar
nemzettel 1956-ban történt, az
Európával történt meg. Nem először mutattuk meg Európának
és a világnak, hogy a magyar
nép képes arra az összefogásra, amely azon a szent napon
példátlan erőre és bátorságra
vallott. A szabadságvágy, az
emberi méltóság feltámadása a
nemzet összefogásának példátlan sûrûségû szövetét hozta létre, mert a közös célt most nem
felsőbb akarat fogalmazta meg.
– Nem a politika igazgatta
az embereket, hanem az a csillapíthatatlan belső kényszer,
amely október 23-án csodálatos harmóniát adva, egyszerre
rezdült meg a lelkekben, és ez
a harmónia adta a forradalom
méltóságát, majd ezt a harmóniát törte szilánkokra fegyvereivel az idegen állam hadserege.
Így november 4‑e már a terror,
a bosszú és a több évtizedes
elnyomás kezdetének a napja – fogalmazott Tóth Tamás

– A magyar történelem e két
dátuma, október 23-a és november 4‑e, a forradalom és annak
eltiprása, Európa történelme is!
Az egyik példát mutatott, a másik viszont tükrözte annak az
Európának az igazi arcát, amely
előbb üdvözölte a szabadságharcot, majd tétlenül, érzéketlenül nézte a Budapest utcáit
szétromboló idegen tankokat.
Tudom, mert ott voltam. Láttam
a tankokat. Láttam a fegyvereket. Átéltem, mit jelent szemben állni a túlerővel. Átéltem
azt, amikor a szívdermesztő,
jeges félelmet a szabadság iránti
vágy olthatatlan tüze olvasztja
meg, és tudom, milyen, amikor cserbenhagyják az embert!
– idézte fel el‑elcsukló hangon
a megrázó, személyes emlékeit
Érd alpolgármestere, majd így
folytatta:
– Európa – nem először – álságos módon elfordította az arcát,
másfelé nézett. Hagyta, hogy a
diktátorok bosszúja a nemzet
szabadságáért küzdő hazafiak
nyakára tegye a kötelet. Ám
– noha a hatalom idegen fegyverek segítségével leverte forradalmunkat – a magyar lélekben
mélyen gyökeret vert a szabadság szeretete. És nem fogyott

el, ezt megmutatta az 1989-ben
bekövetkezett vértelen forradalom, a rendszerváltás, amikor
kegyelem és gesztus volt a békés átmenet. Gesztus azok felé,
akik november 4‑e után nem
kegyelmeztek meg saját honfitársaiknak sem! De voltak, akik
ezt nem értették meg. Nyolc
évvel ezelőtt, a forradalom 50ik évfordulóján a hatalomban
lévők ismét megkísértették a
nemzetet. Azt hitték, fél évszázad elég volt a felejtésre, elég
ahhoz, hogy elszunnyadjon az
emlékezés parazsa. Nem tudták, és soha nem fogják fel,
hogy ez a parázs a szabadság és
a méltóság parazsa, amely soha
nem alszik ki! Ott lapul a szívekben, és bizony lángra kap,
ha veszélyben a nemzet szabadsága – fogalmazott az alpolgármester, majd arról is beszélt,
ami az 1956-os forradalom és
szabadságharc eltiprását követő
esztendőkben történt.
– A hatalom megpróbálta cinkosává tenni a nemzetet, és cinikusan ígértek félelem nélküli
életet. A hallgatást ajánlották a
tisztázás helyett, a nyugalom
megtartását a béke helyett. De
annak az időszaknak vége! És
igazán akkor ért véget, amikor
8 évvel ezelőtt a hatalom ismét
fegyverrel kívánta megdönteni az emberek szabadságát, és
ami akkor történt, nem maradt
következmények nélkül! Most,
amikor a szabad választások útján harmadszor üzente meg a
nép: elég volt! – most talán megértették, hogy soha többé nem
maradhatnak következmények
nélkül a nemzet ellen elkövetett
gaztettek! – húzta alá városunk
alpolgármestere, majd a mába
visszatérve, ekként folytatta:
– Emlékezzünk lehajtott fejjel
1956 mártírjaira! Emlékezzünk
a szabadságharcban elesettekre, a megtorlás áldozataira!
Hajtsunk fejet az emlékmû
előtt, és őrizzük meg szívünkben ezt a pillanatot, és soha,
soha ne felejtsük el azt a gaztettet, ami őket mártírrá tette!
Emlékük legyen a nemzeté
– zárta szavait Tóth Tamás alpolgármester, majd Erényi Júlia
dalát követően a résztvevők
megkoszorúzták a Megtorlás
emlékmûvét. Elsőként a város
nevében T. Mészáros András
polgármester, Simó Károly és
Tóth Tamás alpolgármesterek
koszorúztak. Ezt követően a
pártok és civil szervezetek képviselői, a hozzátartozók és Érd
lakosai is elhelyezték a megemlékezés koszorúit és virágait,
valamint mécseseket gyújtottak
az emlékmû talapzatánál az ’56os forradalom és szabadságharc
áldozatainak és mártírjainak
emlékére. 
Bálint Edit

A nemzet gyásznapján az érdiek a Megtorlás emlékmûvénél fejet hajtottak
az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai elõtt, elhelyezték az
emlékezés virágait, és mécsest gyújtottak a szobor talapzatánál

Kinyitjuk a Kredenc ajtaját!
November 13-án megnyitjuk ételallergia,
diéta és paleo szaküzletünket.

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

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

Kulturális és tudományos

programok
2014. november 17 – 23.
várja a 06 30 597-8823-as telefonszámon.

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

Programok:
2014. november 18 – 23-ig, keddtől vasárnapig 9-18 óráig
Állati Napok Érden
Hüllők – krokodil- óriáskígyókaméleon – közel 50 állatfaj –
kristályok, ásványok, tengeri
csigák, kagylók kiállítása és
vására.
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
A csoportokat csak előzetes
bejelentkezés alapján fogadunk.
Belépő: felnőtt 600 Ft, gyermek- és nyugdíjas 400 Ft, csoportos 300 Ft.
Az óvodai és iskolai csoportok
jelentkezését Czinderné Bea

Családi matiné 2014. Ősz
November 22-én, szombaton 16 órakor
Kezdődhet a mulatság!
Halász Judit
lemezbemutató koncertje.
Belépő: 2500 Ft.
Előzetes:
November 24. hétfő 19 óra
Dumaláda
Aranyosi Péter és
Kovács András Péter
önálló estje
Belépő: 2600 Ft
November 29. szombat 20 óra
Kosaras Katalin Bál
a Sikulus zenekarral.
- tombola- családias hangulat
Mindenkit szeretettel vár a bál
házigazdája:
Zelenka Lászlóné, Ilonka
Jegyek csak elővételben
kaphatók november 15-én és 22-én
szombaton 9-16 óráig a művelődési
központban.
Tel: 364-097,
06-30/597-8817
Belépő: 3000 Ft
Mikulásváró 2014.
December 6-án, szombaton 16 órakor
Mikulás Mackóországban
zenés bábjáték az Óperenciás
Bábszínház előadásában.
Belépő: 1000 Ft
Csomagjegy: 700 Ft
Minden 14 év alatti gyermek
csomagot kap a Mikulástól!
Jegyek elővételben december
1-ig kaphatók a művelődési
központ pénztárában.
December 6-án, szombaton 18 órakor
Az újjászületés lélektana
Müller Péter estje
Beszélgetés az író októberben
megjelenő „Hallhatatatlan szerelem” című könyvéről.
A belépőjegy 2500 Ft, megvásárolható a művelődési
központ jegypénztárában hétköznapokon 10-18 óra közt, a
DomiTours irodákban, és az
Interticketnél.
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Zombor József és Szép Adrienn
a két felnőtt „nagy gyerek”,
akik mesében élik furcsa életüket. Megtekinthető: novemberdecember hónapban.
A fotógalériában
November – december hónapban
Érd képeken fotókiállítás
Érd a Duna-Art Fotóklub tagjainak szemével
Megtekinthető: hétköznapokon 10-19
óra között.

A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri
előadóterme 50 fős rendezvényekre
bérbe vehető kulturális, közművelődési alaptevékenységgel összeegyeztethető célokra.
Információ:
Kovács Nóra, 06-23/363-036

Könyvtári részlegeink
nyitva tartása

Klubok foglalkozásai:
Vitalitás Klub
Információ: Makai József
06 20/911-4652
November 17. hétfő 17 óra
Vitaminok, ásványi anyagok,
nyomelemek
Előadó: Ládi Vera
Kertbarát Kör
Helyszín: Lakótelepi
Klubövezet – Enikő u. 2.
Információ: Németh Antal
06 30/549 4230
November 21. hétfő 17 óra
Adventi koszorú készítés
Duna – Art Fotó Klub
Helyszín: Lakótelepi
Klubövezet – Enikő u. 2.
Vezeti: Körmendy Zizi
06-20/ 411-3673
November 18. kedd 18 óra
Bakonyi kirándulás képeinek
értékelése
Ingyenes meridián torna
Élj 100 évet egészségesen a 3-12 meridián gyakorlatokkal!
Ingyenes gyakorló klub
hétfőnként 9 órakor!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A meridián torna
olyan, kínai professzorok által
kidolgozott módszer, amely
nem csak egészségünk megőrzésére, hanem betegségeink
legyőzésére is alkalmas. Az
egész testet felölelő gyakorlatsor eredményesen kezeli a
különböző szív- és érrendszeri,
emésztőrendszeri, légzőszervi,
érzékszervi, mozgásszervi és
idegrendszeri problémákat. Hat
az immunrendszerre, ezáltal
segít az allergiás, megfázásos
tünetek kezelésében is.
Kiállítás:
A kamarateremben
Színes világ
a Szigetszentmiklósi Alkotói
Kör Közhasznú Egyesület kiállítása. Megtekinthető december
5-ig.
Az előtéri kiállítótérben
„Manó világ varázsa”

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 – vasárnapig
10.00 – 18.00
Állandó kiállítások
1. Magyar utazók, földrajzi
felfedezők.
2. A Kárpát-medence tudományos feltárói.
3. 3276 expedíciós nap, a
múzeumalapító geográfus
újraolvasva
4. Hely- és sporttörténeti
kiállítás
Időszakos kiállítás
A Duna forrásvidékén a
Fekete‑erdőben
Tibád József fotókiállítása
Belépőjegy árak
Valamennyi kiállításra
Teljes árú: 
1.000,- Ft
Kedvezményes: 
500,Tárlatvezetési díj: 

3000,- Ft/kiállítás
Magyar utazók,
földrajzi felfedezők és
A Kárpát-medence tudományos
feltárói című kiállításra
Teljes árú: 
800,Kedvezményes: 
400,3276 expedíciós nap,
a múzeumalapító geográfus
újraolvasva
Teljes árú: 
400,Kedvezményes: 
200,Hely- és sporttörténeti kiállítás
Teljes árú: 
400,Kedvezményes: 
200,Kész előadás sorozat
November 18. (kedd 18,00 óra)
Pergel Antal: Az első világháború – okok és következmények
című előadása
A belépés ingyenes!

A könyvtár részlegeibe
18 éves korig és 70 év felett
INGYENES a beiratkozás.
Családi jegy váltása, érvényes
diákigazolvány, pedagógus
igazolvány és nyugdíjas
igazolvány is kedvezményre
jogosít. (A Zenei könyvtár
díjszabása a fentiektől eltérő!)

Rendezvényeinkről, a könyvtár
szolgáltatásairól és díjszabásáról bővebb információt a
365-470 telefonszámon, vagy
a www.csukalib.hu honlapon
talál.
Kedves gyerekek!
A Csuka Zoltán Városi
Könyvtár gyermekkönyvtára
meghirdeti az alsó tagozatos
diákok mesemondó versenyét.
A gyermekek ebben az évben
szabadon választhatnak egy
mesét vagy meserészletet.
(A műsoridő ne haladja meg az
5 percet!)
Minden iskolából 2-3 diák
jelentkezését várjuk.
A jelentkezési lapot
2014. november 28-ig
kérjük beküldeni a
Gyermekkönyvtárba!
A zenei könyvtár programja
20. (csütörtök) 17 órától
Zenei klub
Vendégünk lesz Palcsó Sándor,
többszörösen kitüntetett operaénekes, a Magyar Állami
Operaház Örökös Tagja.
A beszélgetést vezeti Lehotka
Ildikó

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

10 – 18 h
szünnap
12 – 17 h
10 – 17 h

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

Meghívó
Az érdi Irodalomkedvelõk klubja
szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait
2014. november 14-én 18 órakor kezdõdõ
Harag-bûn-elengedés címû országos pályázat ünnepélyes
eredményhirdetésére.
Közremûködnek:
Kissné Matkó Gabriella, Molnárné Király Márta,
Horváth István és az IRKA- tagok
Az est háziasszonya:
Daróci Lajosné klubvezetõ
Helyszín:
Szepes Gyula Mûvelõdési Központ (Érd, Alsó utca 9.)

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 párizsi TOKO Galéria japán és koreai mûvészeket hozott Érdre

Távol-Kelet szépségei a Termál Liget galériában

A szerző felvételei

Nemcsak a távol-keleti kultúrával, hanem a nagyszerû mûvészekkel is személyesen
találkozhattak mindazok, akik november 3-án este részt vettek a Termál Liget galériában a két japán és egy Dél-koreai mûvész alkotásait bemutató kiállítás megnyitóján. Az egzotikus vizuális esztétikai élményt tovább fokozta az ugyancsak japán
cselló- és zongoramûvész magával ragadó játéka, valamint Szóka Júlia operettprimadonna fellépése, aki egy kedves, japán dallammal is meglepte a közönséget.

Kalligráfiák a távol-keleti kultúrából

A megnyitó pillanatai: Lika Kato papírmûvész, japán népviseletben,
Fülemen Róza, Khoki Nisikawa, a TOKO Galéria vezetõje, Szabó István, a
Pest Megyei Közgyûlés elnöke, mellette az angol tolmács
Bár a kultúrák találkozása különleges élményt nyújt, és a
mûvészetkedvelő közönség is
mindig nyitott az új és ismeretlen befogadására, az ilyen alkalmak mégis ritkán fordulnak
elő, mert elsősorban úgy jöhetnek létre, ha van egy összekötő kapocs, egy olyan személy,
akinek szívügye, hogy ezek a
csodálatos élményt jelentő találkozások megtörténjenek.
Városunkban Fülemen Róza
vállalta magára ezt a könnyûnek
nem nevezhető feladatot. Neki
köszönhetően jött létre az az
együttmûködés, amelynek során Kohki Nishikawa, a párizsi TOKO Galéria vezetője november 3-án viszonozta azt a
Párizsban szeptemberben megnyílt kiállítást, amelyen három
érdi mûvész – Karsch Manfred,
Kéri Mihály és Fritz Rautner
– mutatkozott be. Ezt követően az ő meghívására került a
Termál Liget galériába Mika
Ionue japán kalligráfus, Sun
Younk Min koreai festőmûvész
és Lika Kato japán papírmûvész
kiállítása, sőt, még arról is gondoskodott, hogy a megnyitón
japán mûvészek zenei játékában gyönyörködhessenek az
érdeklődők. A Távol-Keletről
érkezett csellómûvész Eötvös
Péter: „Amikor a harang megszólal” címû költeményének zenei változatával osztatlan sikert
aratott.

A háziasszony, Fülemen Róza
üdvözlését követően Szabó
István, a nemrég megalakult
Pest Megyei Közgyûlés elnöke
mondta el megnyitó beszédét.
Azzal kezdte: nagy megtiszteltetés számára, hogy részt vehet ezen a különleges kiállításon, annál is inkább, mert
– mint fogalmazott – nekünk
itt Magyarországon valóban különleges élmény a Távol-Kelet
kultúrájával találkozni, közelebbről megismerkedni, hiszen
a mi gyökereink is onnan valahonnan származnak.
– Nekem volt már alkalmam
megtapasztalni – fûzte hozzá
–, hogy azon a földön testvérként fogadtak. Ráadásul ennek
a kultúrának, mûvészetnek a
megismerése azért is nagyszerû
élmény számunkra, mert a
mûvészet nyelve különleges képességekkel bír, a befogadásához nincsenek nyelvi korlátok.
Még olyan tereket, embereket és
olyan kultúrákat is képes öszszehozni, amelyek, vagy akik
egyébként nem gondolnak túl
nagy barátsággal egymásra.
Talán nekünk, politikusoknak
is meg kellene tanulnunk ezt a
„kibékülést”, ami a kultúrának
köszönhetően a szemünk elé tárul, hiszen itt Közép-Európában
gyakran túl sok felesleges előítéletet hordozunk magunkban,
amelyeket le kellene győznünk,
félre kellene tennünk. Számomra

mindig óriási élményt jelent
egymás mellett látni a tradíciót és a korszerût, a modernet.
Ezeken az alkotásokon valójában a háttér adja a hagyományt,
míg maga az alkotás a modern
mûvészet eszközeivel szól hozzánk. A kiállítást megtekintve
megdöbbentő volt számomra az
a felfedezés, hogy a kalligráfiák
alkotója magyar feliratot rejtett
el az egyik mûvén – ismerte el a
megyei közgyûlés elnöke. – Igaz,
kissé gondot okozott az elolvasása, de nem lehetetlen felfedezni
a „függetlenség” és a „szerelem”
feliratot. Számomra, és talán a
kiállítást megtekintők számára
is fontos tanulság, hogy a hagyományt, a múltunkat meg kell
őriznünk mélyen a lelkünkben
és a szívünkben, mert ez mutatja meg számunkra a jövőt, még
akkor is, ha alapvetően a mában
és a mának élünk, mert a tradíci-

ónk a holnap irányait is meghatározzák számunkra – mutatott
rá Szabó István, végezetül kijelentette: jómagam nem vagyok
mûértő, csupán befogadó, aki
mindig szívesen találkozik ezzel
a csodálatos esztétikai élménynyel, amit mindenki másnak is
szívből kívánok. Ha megtekintik
a kiállítást, önök is tudni fogják,
miről beszélek – zárta szavait a
Pest Megyei Közgyûlés elnöke.
A két japán zenemûvész magával ragadó játékát követően
Szóka Júlia operettprimadonna elbûvölő énekhangja varázsolta el pár perc erejéig a
mûvészetkedvelő közönséget,
majd Kohki Nishikawa, a párizsi TOKO Galéria vezetője is
szót kért, hogy elmondja: örömmel érkezett Magyarországra,
és óriási megtiszteltetés számára, hogy ilyen kellemes
környezetben mutathatja be
az érdeklődőknek a három
mûvész alkotásait, akiknek a
párizsi galériában is láthatóak voltak munkái, valamint a
zenemûvészek is gyakran emelik a kiállítások megnyitójának
fényét, hiszen maga a TOKO
ShowRoom Galéria igényes zenei produkciókkal is odavonzza
Párizs mûértő közönségét.
– Ezek az alkotások egy kissé a magyar gondolkodásmódra és mentalitásra is odafigyelve mutatják be a Távol-Kelet
mûvészetét – hangsúlyozta a
galériavezető. – Ezt a kultúrát
elsősorban a spiritualizmus jellemzi, ami gyakran a magyar
mûvészetben is megtalálható.
Itt a távol-keleti kultúra szépségeiből látható egy kisebb „egyveleg”, amiben talán mindenki
megtalálhatja a saját esztétikai
ízlésének megfelelőt.
A japán kalligráfiák, a lenyû
göző koreai festmények és a
csodálatos, különleges papírtechnikával készített japán lámpaernyők és díszek november
30-ig egész nap, reggel 8-tól
este 8 óráig megcsodálhatók a
Termál Hotel Liget halljában és
egyik termében.

Bálint Edit

A japán csellómûvész egy klasszikus és egy saját hangszerelésû zene
mûvet adott elõ

2014. november 17 – november 23.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.
november 17. 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…
Cukorbetegek vérszegénysége
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
10:25 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
10:55 Ízőrzők 16.
11:25 Fény-Kép kulturális magazin
15:35 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:05 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:20 Magyarok a balkáni háborúban 4. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Tóth-Péter Pál 46’
17:05 Mozgás sportmagazin
17:35 Fény-Kép kulturális magazin
18:05 Szembesítés 3. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés Érd – SPONO Notwil
21:00 Szembesítés 3. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
21:55 Híradó ism.
22:10 Szibéria 17/2. rész
magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
22:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:55 Híradó ism.
november 18. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Aggódunk érted…
Cukorbetegek vérszegénysége
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
9:10 Mozgás sportmagazin
9:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:55 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd – SPONO Notwil
11:25 Szembesítés 3. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
15:45 Híradó
16:00 Fény-Kép kulturális magazin
16:30 Magyarok a balkáni háborúban 4. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Tóth-Péter Pál 46’
17:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/82.
18:30 Ízőrzők 17.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés SPONO Notwil – Érd
21:00 Fény-Kép Kulturális magazin
21:30 Én is jártam Isonzónál
színes, magyar dokumentumfilm, 1986 91’
rendező: Gulyás Gyula, Gulyás János
operatőr: Gulyás János
23:00 Fény-Kép Kulturális magazin
23:30 Híradó ism.
november 19. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Magyarok a balkáni háborúban 4. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Tóth-Péter Pál 46’
9:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:45 Aggódunk érted…
Cukorbetegek vérszegénysége
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
10:25 Kézilabda-mérkőzés ism. SPONO Notwil – Érd
11:55 Szibéria 17/2. rész
magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
16:05 Híradó
16:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:35 Szembesítés 3. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
17:30 Kézilabda-mérkőzés ism. SPONO Notwil – Érd
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 Óceániai csavargások 4/1. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’
rendező: Cséke Zsolt
20:30 Híradó ism.
20:45 Mozgás sportmagazin ism.
21:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:30 Óceániai csavargások 4/1. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’
rendező: Cséke Zsolt
22:00 Charlie Chaplin: Charlie, a kellékes
Burleszk
22:30 Szembesítés 3. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
23:25 Híradó ism.
november 20. csütörtök
8:00 Híradó
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Aggódunk érted…
Cukorbetegek vérszegénysége
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
9:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:40 Szembesítés 3. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
10:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
11:05 Charlie Chaplin: Charlie, a kellékes
Burleszk
11:35 Fény-Kép Kulturális magazin
12:05 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:00 Híradó
16:15 Mozgás sportmagazin
16:45 Ízőrzők 17.
17:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:30 Óceániai csavargások 4/1. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’
rendező: Cséke Zsolt
18:00 Mozgás sportmagazin
18:30 Charlie Chaplin: Charlie, a kellékes
Burleszk
19:00 Híradó

Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
Kézilabda mérkőzés Érd – Győri Audi ETO
Bibliai Szabadegyetem 90/83.
Híradó ism.
Szembesítés 3. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
23:10 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:25 Bibliai Szabadegyetem 90/83.
0:25 Híradó ism.
19:15
19:30
21:00
22:00
22:15

november 21. péntek
8:00 Híradó
8:15 Bibliai Szabadegyetem 90/83.
9:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:30 Óceániai csavargások 4/1. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’
rendező: Cséke Zsolt
10:00 Szibéria 17/2. rész
magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
10:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:45 Aggódunk érted…
Cukorbetegek vérszegénysége
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
11:25 Fény-kép kulturális magazin
16:00 Híradó
16:15 Ízőrzők 17.
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Szembesítés 3. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
18:00 Mozgás sportmagazin
18:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:00 Szembesítés 3. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
20:55 Híradó ism.
21:10 Jelenetek egy házasságból
színes, magyarul beszélő, svéd filmdráma,
1973 167’
16 éven felülieknek!
rendező: Ingmar Bergman
szereplő(k):
Liv Ullmann
Erland Josephson
0:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
0:15 Híradó ism.
november 22. szombat
9:00 Híradó
9:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társadalom
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:00 Szibéria 17/2. rész
magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
10:30 Ízőrzők 17.
11:00 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – Győri Audi ETO
15:20 Híradó
15:35 Mozgás sportmagazin
16:05 Óceániai csavargások 4/1. rész
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’
rendező: Cséke Zsolt
16:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:50 Bibliai Szabadegyetem 90/83.
17:50 Fény-kép kulturális magazin
18:20 Aggódunk érted…
Adj vért! Életet mentesz.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
19:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
19:30 Charlie Chaplin: Chaplin, a rendőr
Burleszk
19:55 Aggódunk érted…
Adj vért! Életet mentesz.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
20:35 Szembesítés 3. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
21:30 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
ism.
22:00 Charlie Chaplin: Chaplin, a rendőr
Burleszk
22:25 Jelenetek egy házasságból
színes, magyarul beszélő, svéd filmdráma,
1973 167’
16 éven felülieknek!
rendező: Ingmar Bergman
szereplő(k):
Liv Ullmann
Erland Josephson
november 23. vasárnap
9:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
9:30 Mozgás sportmagazin
10:00 Csak tükörben – vallási műsor 10’
10:10 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
10:40 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:55 Ízőrzők 17.
11:30 Bibliai Szabadegyetem 90/83.
15:25 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
15:55 Aggódunk érted…
Adj vért! Életet mentesz.
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 40’
Rendezte: Váczi Szabó Márta
16:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:50 Fény-kép kulturális magazin
17:20 Szibéria 17/3. rész
magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
17:50 Csak tükörben – vallási műsor 10’
18:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
18:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Szembesítés 3. rész
magyar dokumentumfilm.
Rendező: Gulyás Gyula 55’
19:55 Szibéria 17/3. rész
magyar útifilm 30’
rendező: Bayer Zsolt
20:25 Mozgás sportmagazin
20:55 Charlie Chaplin: Chaplin, a rendőr
Burleszk
21:20 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:50 Jelenetek egy házasságból
színes, magyarul beszélő, svéd filmdráma,
1973 167’
16 éven felülieknek!
rendező: Ingmar Bergman
szereplő(k):
Liv Ullmann
Erland Josephson
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Érdi Újság

információk

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

gazdasági vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű gyes, gyed idejéig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, gyes, gyed idejéig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11 §-ban meghatározott feladatok ellátása saját gazdasági szervezettel rendelkező Érdi Közterület-fenntartó
Intézményben. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a(z) 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízatással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola,
• Szakirányú végzettségnek megfelelő munkakörben legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• Szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel
• Főiskola, felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy
mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői - vagy számvitelről szóló 2000. évi C. tv.(Szt.) 150. § (1)-(2)
bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Költségvetési intézményi gazdálkodásban szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• Vállalkozási számvitelben szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány egyszerű másolata
• A nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) egyszerű másolata
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető; Ferencz Judit Költségvetési Csoportvezető nyújt, a
23/522-366-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-39408/3/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági vezető.
• Személyesen: Bartos Beatrix, Személyzeti Csoport, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. I. 116.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: • www.erd.hu - 2014. november 3.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés feltétele: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Az Érdi Diabéteszes Gyermekekért és Fiatalokért Egyesület
szeretettel meghívja Önt és családját
Szabó Mária Myrtill
klinikai szakpszichológus közremûködésével
2014. november 22-én 10 órakor
Kamaszpanasz címmel tartandó,
cukorbetegség és kamaszkor témájú elõadására.
Helyszín: Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (Érd, Fácán köz)
Érdeklõdni lehet a 20-537-0397-es telefonszámon.

XXIV. évfolyam, 2014. november 13.

Tájékoztató és tudnivalók
a 2014. évi õszi zöld- és biohulladék elszállításáról
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. az önkormányzati rendeletnek megfelelően 2014.
november 10. és 2014. december 5. között végzi el az őszi zöld- és biohulladék gyûjtését.
Kérjük, hogy a zöldhulladékot az ingatlantulajdonosok zsákban helyezzék ki az ingatlan elé az
ütemterven feltüntetett időpontban.
A gyûjtés, szállítás ingyenes, azonban a zsákot az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani. Kérjük,
hogy a zsákban csak zöldhulladékot helyezzenek el. A zsákot ne kössék be, mert annak tartalmát
szúrópróbaszerûen ellenőrizzük. Amennyiben idegen anyagot találunk a zsákokban, úgy a teljes
mennyiség elszállítását megtagadjuk. A zöldhulladékot zsákosan szállítjuk el, s a zsákokat nem adjuk
vissza.
Fontos: a gyûjtést egy időben több helyszínen kezdjük meg. Folyamatosan, utcáról utcára haladunk,
és nem tudjuk megoldani a későn kirakott zsákokért a visszafordulást. Ezért az ütemtervben feltüntetett kezdőnapon az egész kijelölt területen reggel 7 órára kérjük kihelyezni a zsákokat az ingatlan
elé.
A zöldjárat teljes ideje alatt, 2014. december 5-ig a hulladékudvarban (Sas utca 2. sz.) – az ÖK.
rendeletnek megfelelően – érdi lakossági ügyfeleinktől a beszállított zöldhulladékot korlátozás nélkül
átvesszük.
A gyûjtés ütemterve
2014. november 17.
Kérjük, hogy az itt megjelölt utcák ingatlan tulajdonosai november 17-én, hétfőn reggel 7 órára szíveskedjenek az összegyûjtött zöld hulladékot (zsákokba gyûjtött lomblevél, fûnyesedék, valamint
kötegelt ágak) az ingatlanuk elé kirakni.
Arany J. u. Bagoly köz. Bagoly u. Báthory I. u. Berzsenyi D. u. Bethlen G. u. Bibic u. Bíró u. Bölömbika
u. Cankó u. Cinke u. Csalogány u. Csér u. Csíz u Csóka u. Damjanich J. u. Daru u. Deák F.u. Délibáb
u. Díjnok u. Dobó I. u. Ellenőr u. Elnök u. Előadó u. Elöljáró u. Emil u. Ercsi út Erkel F. u. Eszperantó
tér Fácán köz Fácán u. u. Fecske u. Fehérvári út Ferenc u. Fogoly u. Fülemüle u. Fürj u. Gábor u.
Gárdonyi G. u. Gellért u. Gém u. Gépíró u. Gereben u. Gergely u. Géza u. Gólya u. Gyakornok u.
György u. Győző köz Gyula u. Haris u. Harkály u. Hattyú u. Héja u. Hírnök u. Hivatalnok u. Holló tér,
Holló u. Huba u. Hunor u. Hunyadi J. u. Imre u. Intéző u. Írnok u. István u. János u. Jegyző u. Jenő
u. Jókai u. József tér Kakukk u. Kálmán u. Kanári u. Kánya u. Károly u. Karvaly u. Kelemen u. Kende
u. Képviselő u. Keselyû u. Keve u. Kócsag u. Kond u. Koppány u. Kossuth L. u Könyvelő u. Könyves
K. u. László u. Liszt F. u. Lóránd u. Madách I. u. Martinovics I. u. Mátyás K. u. Mérnök u. Mikes K. u.
Miklós u. Mikszáth K. u. Munkácsy M. u. Nagy L. u. Orvos u. Ölyv u. Pacsirta u. Pál u. Papagáj u. Páva
u. Pelikán u. Péter u. Petőfi S. u. Pintyőke u. Rákóczi F. u. Riminyáki út Ruca u. Sándor u. Sárgarigó u.
Sas u. Seregély u. Sirály u. Sólyom u. Stiglinc u. Szajkó u. Szalonka u. Szárcsa u. Szarka u. Szent István
u. Szent László tér Taksony u. Tanár u. Tanácsos u. Technikus u. Tervező u. Thököly I. u. Tisztviselő
u. Titkár u. Tolmács u. Tollnok u. Tompa u. Tó u. Töhötöm u. Tudós u. Turul u. Túzok u. Ügyész u.
Ügyvivő u. Vadkacsa u. Vadlúd u. Varjú u. Velencei út Vércse u. Vince u. Vöcsök u. Vörösmarty M. u.
Zámori u. Zoltán u. Zrínyi M. u. Zsolt u.
2014. november 24.
Áfonya u. Akácfa u. Almafa u. Alsóerdősor u. Alsóvölgyi u. Árnyas u. Árvalányhaj u. Ászok u. Aszú u.
Avar u. Badacsonyi u. Bajuszfû u. Bakator u. Barackfa u. Bazsarózsa u. Begónia u. Beléndek u. Bem köz
Benedek u. Berkenye u. Bikavér u. Bodzafa tér Boglárka u. Bogyó u. Bojtorján u. Bokor u. Bokrétafa
u. Bor u. Borbolya u. Boróka u. Borostyán u. Buxus u. Burgundi u. Búzavirág u. Bükkfa u. Cédrusfa u.
Ciklámen u. Citromfa u. Csap u. Csenkesz u. Cseresznyefa u. Cserfa u. Cserje u. Csicsóka u. Csormolya
u. Csorbóka u. Csopaki u. Dália u. Dercefû u. Dinka u. Diófa u. Donga u. Ébenfa u. Égerfa u. Eperfa
u. Estike u. Ezerjó u. Facélia u. Fagyöngy u. Fátyolvirág u. Felsővölgyi u. Fenyőfa u. Fenyves köz.
Fodormenta u. Folyondár u. Furmint u. Fügefa u. Fûzfa u. Galagonya u. Georgina u. Gesztenyefa u.
Gladiolus u. Gledicsia u. Gyertyánfa u. Gyopár u. Gyömbér u. Gyöngyvirág u. Gyûszûvirág u. Haraszti
u. Hársfa u. Hárslevelû u. Hordó u. Iparos u. Jávorfa u. Jegenyefa u. Juharfa u. Kádár u. Kadarka u.
Kályhás u. Kárpitos u. Kéknyelû u. Kéményseprő u. Kerékgyártó u. Köszméte u. Kovács u. Kökény u.
Kőmûves u. Kőrisfa u. Körtefa u. Köszörûs u. Kövező u. Lakatos u. Leányka u. Lonc u. Luc u. Lugas
u. Mahagóni u. Makk u. Málna u. Mandula u. Mázoló u. Meggyfa u. Mester u. Mogyorófa u. Moha u.
Mókus u. Muskotály u. Must u. Mûszerész u. Mûvezető u. Napszámos u. Narancsfa u. Naspolya u.
Nyárfa u. Nyírfa u. Nyomdász u. Olvasztár u. Oportó u. Otelló u. Öntő u. Ötvös u. Pezsgő u. Platánfa u.
Rekettye u. Ribizke u. Rizling u. Sárfehér u. Saszla u. Siller u. Simító u. Somfa u. Somlói u. Szamorodni
u. Szedő u. Szénégető u. Szépilonka u. Szerelő u. Szigetelő u. Szilfa u. Szilvafa u. Szilváni u. Szőlő u
Szövő u. Szürkebarát u. Takács u. Tárnoki u. (a Bajcsy-Zs. u. és a Árvalányhaj u. között), Tekercselő
u. Tetőfedő u. Tímár u. Tiszafa u. Toboz u. Tokaji u. Tölgyfa u. Törköly u. Törökbálinti u. Tüske u.
Ürmös u. Vájár u. Venyige u. Vésnök u. Vincellér u.
Szamek Zsolt ügyvezető igazgató
Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.

Tájékoztató

a házhoz menõ lomtalanításról
Ismételten tájékoztatjuk Érd Megyei Jogú Város
minden lakosát, hogy városunk területén ez évtől
bevezettük a házhoz menő lomtalanítást.
Az ÉTH új szolgáltatására – az év folyamán
bármikor – évente egy alkalommal, díjmentesen
minden olyan érdi lakos jogosult, aki Érden bármilyen lakóingatlannal rendelkezik és bejelentkezett nyilvántartási rendszerünkbe.
A házhoz menő lomtalanítás rendje a következő:
1. A szolgáltatás jelenleg szombatra igényelhető.
Cégünk célja, hogy a szolgáltatást bővítve,
más napokon is biztosítani tudjuk. Igény esetén hétköznapra már most is tudunk vállalni
házhoz menő lomtalanítást, de egyelőre még
korlátozott számban.
2. Kérjük, ha Ön is igénybe szeretné venni ezt a
szolgáltatásunkat, előzetesen vegye fel a kapcsolatot az ÉTH ügyfélszolgálatával:
– telefon: 06-23-522-600
mobil: 06/70-466-6060
(Tesco: 06/23-522-607)
– e-mail: ugyfelszolgalat@eth‑erd.hu honlap:
www.eth‑erd.hu
– levélcím: 2030 Érd Sas utca 2.

3. Munkatársunkkal megbeszélheti:
– milyen jellegû lomhulladékot szeretne
elszállíttatni
– milyen mennyiségről van szó
– egyeztetik, mely dátumra szeretné igényelni
a szállítást
– rögzítik az Ön elérhetőségeit
4. A szállítás napján az Ön címére induló kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot az előző
címről való induláskor.A megbeszélt időpontban az ingatlan tulajdonosa berakodhatja
a megbeszélt mennyiségû lomot a gyûjtő
jármûbe.
Fontos: A lomhulladékot csak ingatlanon belül
lehet összegyûjteni, amíg a szállító autónk megérkezik.
Közterületre, utcára, szelektív 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

Horvát közmeghallgatás
Az Érdi Horvát Önkormányzat Közmeghallgatást tart
2014. december 02-án (kedden) 18 órától
a Polgárok Háza Dísztermében (2030 Érd, Alsó utca 3.)
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Tájékoztató
az Érd és Környéke
Ipartestület
rendezvényeiről
2014. november 17-én
15 órai kezdettel
„Fektess be a nyugdíjadba”,
egészítsd ki nyugdíjadat
állami támogatással
tájékoztatót tartunk
az ipartestület
székházában,
amelyre szeretettel
meghívjuk.
2014. november 26-án
az Érd és Környéke
Ipartestület
Gázszerelők
továbbképzése
tanfolyamot szervez
a 30/2009 (XI.26.) rendelet
szerint.
A nyilvántartást
a területileg illetékes
Mérésügyi és Műszaki
Bizottsági Hatóság
végzi.
A nyilvántartásba vétellel
megszerzett jogosultság
érvényességét
újabb eredményes
vizsgával
meg kell erősíteni.
Várjuk jelentkezését
az ipartestület
23/520-175-ös
telefonszámán
vagy e-mailen:
ipterd00@ipterd.hu

információk
Tisztelt Érdi
Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium pályázatot hirdetett ki a Fûtéskorszerûsítés (Kazáncsere)
alprogramra, valamint a Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogramra fordítható támogatásban való részesülésre.
A pályázati kiírások lényeges elemei,
feltételei az alábbiak:
Fûtéskorszerûsítés (Kazáncsere) alprogram – ZFR-KAZ/14
A pályázat célja: A pályázati úton elnyerhető forrásból lehetőség nyílik a lakóingatlanok elavult állapotú gázkazánjainak új kondenzációs gázkazánra történő cseréjére, és ehhez kapcsolódóan a
fûtési és használati melegvízrendszerük
korszerûsítésére. A gázkazánok cseréjével jelentősen csökkenthető az energiaveszteség és a széndioxid-kibocsátás.
A pályázók köre: azon magánszemélyek, akik a pályázattal érintett,
életvitelszerûen lakott lakóépület tulajdonosai. Pályázatot benyújtani legfeljebb
4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező
lakás korszerûsítésére lehet. Az egyes
lakások tulajdonosai önállóan nyújtanak
be pályázatot.
A támogatás formája: vissza nem térítendő
A támogatás mértéke: max. 40%
A támogatás összege: max. bruttó
650.000 Ft
A pályázat benyújtása: A pályázatot
kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (http://zfr-kazancsere.hu)
keresztül nyújthatja be a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy. A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől
(2014.09.22), és a pályázatot benyújtani
2014. 10. 22-től 2015. 01. 31-ig, illetve a
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig
lehetséges.

Háztartási nagygépek
nergiamegtakarítást
eredményező cseréje alprogram
– HGCS-2014
A pályázat célja: A háztartások energiahatékonyságának növelése meglévő
háztartási nagygépek (hûtő/fagyasztó)
új, magas energiahatékonyságú hûtő/
fagyasztó berendezésekre történő cseréjének támogatására.
A pályázók köre: Magyarországi lakóhellyel rendelkező nyugdíjas, illetve
nagycsaládos magánszemélyek.
A támogatás formája: vissza nem térítendő
A támogatás mértéke:
• A+ kategóriájú háztartási nagygép
beszerzése esetén a bolti ár 50%-a, de
maximum 25.000,- Ft/háztartási gép.
• A++ és A+++ kategóriájú háztartási
nagygép beszerzése esetén a bolti ár
50%-a, de maximum 35.000,- Ft/háztartási gép.
A pályázat benyújtása: A pályázatot
kizárólag elektronikus úton, a pályázati
portálon (https://uszt-hgcs.hu) keresztül nyújthatja be a www.magyarorszag.
hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus
regisztrációval rendelkező természetes
személy. A pályázatok benyújtása (a
Közép-Magyarországi régióban) 2014.
10. 27. és 2014. 11 .30. között, illetve a
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig
lehetséges.
A pályázatok benyújtásával kapcsolatban további felvilágosítás, valamint a
részletes pályázati dokumentáció az ÉMI
Nonprofit Kft. pályázatkezelő szerv honlapján (www.emi.hu) érhető el.
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Nyílászárócsere
Tisztelt Érdi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot
hirdetett ki a Homlokzati Nyílászárócsere alprogramra fordítható támogatásban való részesülésre.
A pályázati kiírás lényeges elemei, feltételei az alábbiak:
Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram – ZBR-NY/14
A pályázat célja: A pályázati úton elnyerhetõ forrás által lehetõvé válik a
lakóingatlanok elavult állapotú, gyenge minõségû homlokzati nyílászáróinak
cseréje. A megvalósuló beruházások révén jelentõs mértékben csökkenthetõ
az épületek energiavesztesége és a szén-dioxid-kibocsátás.
A pályázók köre: azon magánszemélyek, akik a pályázattal érintett lakóépület tulajdonosai és azt életvitelszerûen lakják. Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét
képezõ lakás korszerûsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan
nyújthatnak be pályázatot.
A támogatás formája: vissza nem térítendõ
A támogatás mértéke: max. 40%
A támogatás összege:
Nyílászárócsere esetén max. bruttó 450.000 Ft
Az épületek nyári hõvédelmének javítását célzó, árnyékoló vagy árnyék
vetõ szerkezetek beépítésével kombinált nyílászárócsere esetén max. bruttó
520.000 Ft.
A pályázat benyújtása
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (http://zbrnyilaszarocsere.hu) keresztül nyújthatja be a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkezõ természetes személy.
A pályázatot benyújtani 2014.10.29-tõl a pályázat lezárásáig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.
A pályázatok benyújtásával kapcsolatban további felvilágosítás, valamint a
részletes pályázati dokumentáció az ÉMI Nonprofit Kft. pályázatkezelõ szerv
honlapján (www.emi.hu) érhetõ el.

VÁLTSON
A GRÁNIT
BANKRA!
56%5"/ )0(:
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2 hónapos lekötésre most
az éves betéti kamat,
és EBKM 4,50%!
Az ajánlat a Gránit 4,5-es betétre vonatkozik, a tájékoztatás nem teljes körű. A feltüntetett kamatnak feltételei vannak. Amennyiben a feltételek
nem teljesülnek, az éves betéti kamat és EBKM: 1,00%. A betét részletes feltételeit és kondícióit a vonatkozó Hirdetmény, a Pénzforgalmi
Szolgáltatásokra-, és a Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, valamint az Üzletszabályzat tartalmazza, amelyek elérhetők
a Bank honlapján (www.granitbank.hu) és az ügyfélforgalom számára nyitva álló hivatalos helyiségeiben.

Hirdessen Ön is
BSHJ¢FMTçT[N©
IFMZJISGPSSTCBO
B[}SEJKTHCBO

Kérjen személyes konzultációt
hirdetési tanácsadónktól!

,çWSJ%¢SBl
kovaridora@helyitema.hu

mozaik
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Kungfu válogató a Batthyány csarnokban

Nehéz pofonok a könnyû szivacson
Jobb egyenes, maszatolt bal csapott, és egy csattanós lábrúgás. Majd jön az újabb
folytatásra serkentõ edzõi instrukció: „Menj rá!”. A mindössze 14 éves Szabó
Bencének szóló tanácsot a 20 kilóval nehezebb ellenfél is hallja, ám hátradõlve
nem lehet támadást indítani, illetve lehet, de annak hanyattesés a következménye.
A Batthyányi Sportcsarnok egyik szélsõ pástján a könnyû szivacson nehéz pofonok
csattannak, némi lábrúgással színesítve a küzdelmet.

A küzdõk csapata az elnyert trófeákkal
A shaolin wusu, ismertebb nevén a kungfu magyar bajnokságát rendezték Érden, az elmúlt
szombaton. A verseny egyben
válogató volt a különböző nemzetközi megméretésekre.
Négy kategóriában – full contact, semi contact, tradicionális
és modern stílusban – mérték
össze erejüket, tudásukat a versenyzők.
A kungfu legalább másfél évezredes, a kínai harcmûvészeti
stílusok összefoglaló neve.

A buddhista szerzetesek alkalmazták önvédelemre, de mint
minden keleti küzdősportnak,
ennek is határorzott filozófiája
van, amelynek a fegyelem és az
alázat az alapja. A harc eszköze
lehet az ököl, a kéz, a láb, vagy
valamilyen fegyver, leggyakrabban a bot.
A magyar bajnokságon 22
egyesület csaknem 120 versenyzője lépett pástra. A jól szervezett verseny mindenese Balogh
Péter, az Érdi Shaolin Wushu

és Sportakrobatikai Egyesület
elnöke, edzője, szakosztályvezetője – szóval mindenese.
És akkor most vissza a tornacsarnokba! A már említett
páston a full contact verseny
küzdői osztják a pofonokat, rudalják egymás alsó lábszárát, és
időnként dobják is a másikat.
A szabályok – korlátok között
– engedik a bokszot, a birkózást
és a rúgást is. A versenyzőket
nem kell sajnálni, mert a fej- és
lábvédő, valamint a kipárnázott

mellény szinte teljesen felfogja a
lendületes ütéseket, rúgásokat.
Ugyanezen a páston később
a semi contactosok lépnek fel,
akik visszafogottan – ez a lényege a versenyszámnak – ugyanazt
mûvelik, mint „durvább” kollégáik. A küzdelemben, mutatóban, hölgyek is részt vesznek.
A háromnegyedéig telt nézőtérről hirtelen taps csattan fel,
megtörve a kellemes zene halk
taktusait. Tizenkét év körüli fiúcska fejezte be roppant fegyelmezett botos táncát. Ruhája
alapján, bocsánat az élcelődésért,
akár kanásztáncnak is vélhetné a
gyanútlan nézelődő. A szigorú,
nagy önuralmat és figyelmet kívánó mozgássor azonban azt érzékelteti, hogy egyszemélyes harc
folyik a páston képzelt ellenféllel
szemben, szigorúan megkomponált mozgássorral. Aztán a zsûri
értékeli a technikát és a kivitelt.
Öt-öt pont adható maximálisan,
és az összpontszám adja a végső
sorrendet. Ez a pást a tradicionális wushu színtere.
Mellette, a modern wushu
pástján oldottabb formagyakorlatot adnak elő a versenyzők.
Az értékelés hasonló a modern
wushuban látottakhoz. A hálás
közönség, főként hozzátartozók pedig tapssal honorálják
az igyekvést, bár magyar bajnokságról lévén szó, nyilván a
minőséget is.
Hogy a beszámoló teljes legyen, az érdiek két aranyérméről is szólni kell. Full contactban, nehézsúlyban a már említett Szabó Bence nyert húsz kilóval súlyosabb ellenfele ellen,
a 65 kilogrammos kategóriában
pedig Fekete Barnabás k.o.-val
lett magyar bajnok.

Szöllős István
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Kiemelkedõ eredmények
az Akrobatikus Rock and Roll
Világbajnokságon

Az érdi Masters Akrobatikus rock and roll sportegyesület táncosai
november 1-jén Svájcban versenyeztek az idei év legrangosabb
megmérettetésén, a junior formációs és páros világbajnokságon.
Két érdi csapat, a Dolce Vita és a Fifth Avenue lányformációk,
illetve Király Ádám (Rock and Magic SE) és Czetl Fanni képviselte
hazánkat és az egyesületet Schaffhausenben. A gyerekek és edzőik (Sárfy Krisztina, Zsigmond Szilvia és Sárdi Anita) január óta
készültek keményen az új koreográfiákkal, hogy elkápráztassák
a zsûrit itthon és külföldön egyaránt. Meg is lett az eredménye a
kemény edzéseknek és a kitartó munkának, hiszen Ádám és Fanni
az idei Európa-bajnoki cím és Világkupa győzelem után most a
világbajnokságon is felállhattak a dobogó legfelső fokára. Az ő
tiszteletükre játszották le a magyar himnuszt, amit szülők, edzők
és gyerekek egyaránt megkönnyeztek.
Annak ellenére, hogy ez volt életük első nemzetközi versenye,
formációs kategóriában is sikeresen helytálltak az érdi gyerekek,
hiszen a 23 csapatot számláló mezőnyben a Dolce Vita lányai 5.,
a Fifth Avenue formáció tagjai pedig a 7. helyen végeztek. Bár a
Dolce Vita és a Fifth Avenue még korosztályukban fiatalnak számító csapatok, a jövő évi oroszországi világbajnokságra már dobogós
esélyekkel készülhetnek.
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helyi társadalom

Nemcsak a nélkülözõknek, az õket támogatóknak is jól jön a segítség

Megkezdõdött a téli krízisidõszak

A szerző felvétele

November elsejével elkezdõdött a téli krízisidõszak. Ebben a pár hónapban a város szociális és egyéb intézményei kiemelten odafigyelnek az anyagi gondokkal
küszködõ, illetve idõs emberekre, hogy minden család, nyugdíjas épen vészelje át
a telet. A szükséges intézkedésekrõl a jelzõrendszeri értekezleten tanácskoztak az
érintett szervezetek. Képet kaphattunk arról is, miben szorulnak leginkább segítségre a nehézsorsú emberek és az õket segítõ szervezetek.

A téli krízisidõszakkal kapcsolatban egyeztettek helyi intézmények, szervezetek képviselõi
Hosszú és meleg volt az őszutó,
de a november eleji vénasszonyok nyara azért nem csapott
be minket: javában készülődünk a télre. Elő-, vagy megvesszük a meleg ruhákat, megrendeljük a tüzelőt, átvizsgáltatjuk
a kazánt, beszerezzük a zsák
krumplit, hagymát, miegymást.
Már aki teheti. Van azonban,
aki tüzelő, világítás, meleg ruha
és elegendő étel nélkül megy
neki a télnek – tartozásai miatt kikapcsolták a közmûveket,
fûtenie, főznie sincs mivel. Van,
aki az utcán él, vagy ha van
is otthona, az csak névre ház,
valójában minden komfortot
nélkülöző viskó, valahol a város
peremén. És olyanok is akadnak – főleg az idősebbek között
–, akik egymagukban élnek,
nemcsak anyagiakban, hanem
egészségben is szûkölködve.
Ezeknek az embereknek,
családoknak a tél megpróbáltatás, amit segítség nélkül talán
át sem vészelnének. Segítség
szerencsére több oldalról jöhet
– hogy kiktől és milyen formában, azt megtudhattuk a
Szociális Gondozó Központ
Családsegítő Központja által
összehívott jelzőrendszeri értekezleten. Ezt a jelzőrendszert
a családsegítő szolgálatok építi
ki és mûködtetik országszerte;
a jegyző, a szociális, egészségügyi szolgáltató, a gyermekjóléti, a pártfogói felügyelői és jogi
segítségnyújtói szolgálatnak
jeleznie kell a családsegítőnek,
ha segítségre szoruló családról,
személyről szerez tudomást.
Természetesen társadalmi szervezetek, egyházak, magánszemélyek is jelezhetnek, de számukra ez nem kötelező.
Mivel november 1-jével megkezdődött a téli krízisidőszak,
a jelzőrendszerben részt vevő
intézmények képviselői november 3-án összeültek, hogy megbeszéljék téli időszak teendőit.
A megbeszélést
Récsei
Krisztina, a Szociális Gondozó

Központ vezetője nyitotta meg,
majd az intézmények képviselői
mondták el, milyen lehetőségeik vannak, miben szenvednek
hiányt, illetve kérnek vagy nyújtanak segítséget.
Pákozdi Orsolya, a Családse
gítő Szolgálat vezetője, aki a
Hajléktalanok Átmeneti Otthonát
is irányítja, gondokról, örömökről egyaránt beszámolt. Nagy
örömmel számolt be például arról, hogy az Élelmiszerbanktól
– az érdi Tesco Áruház pékárú
programjának keretében – napi
ötven kiló kenyeret kaphat a
szolgálat, amennyiben megoldható az elszállítása, szétosztása.
Az értekezleten a polgárőrség
felajánlotta segítségét, így várhatóan megoldható lesz a Szociális
Gondozó Központ tagintézményeinek ellátása, és rajtuk keresztül a rászoruló családoké is.
– Szembesülnünk kellett egy
aggasztó jelenséggel: egyre kevesebben fordulnak a családsegítő szolgálathoz adósságkezelés ügyében: tavaly 24 családnak tudtak segíteni a kollégák,
idén 15-nek, ami tapasztalatunk
szerint nem azt jelenti, hogy
javult a segítségre szoruló családok anyagi helyzete, inkább
azt, hogy nem fordulnak hozzánk. Tavaly 98 kérelmezőt el
kellett utasítanunk (mert nem
felelt meg a feltételeknek), és ez
a szám is a felére csökkent az
idén. A kikapcsolt fogyasztók,
adóssággal küzdők mellett vannak olyan emberek is, akik lakhatatlan épületekben, ellátatlanul élnek, és azért nem kérnek
segítséget, mert nem akarnak
hajléktalanszállóra költözni –
hangsúlyozta Pákozdi Orsolya,
akitől megtudhattuk azt is: az
utcai szociális munkások a krízisidőszak beálltával naponta
14 és 22 óra között többször
is végigjárják a várost, hogy
segítséget nyújtsanak ezeknek
az embereknek (általában hatvan embert látnak el, de ez
a szám folyton változik). Ami

Krízishelyzetben hívható telefonszámok:
Utcai szociális munka:	
Családsegítõ Központ: 
Szociális Gondozó Központ: 
Családok átmeneti otthona, krízisügyelet
(péntek délutántól hétfõ reggelig):	
Polgárõrség krízisszáma:
Információ a Szociális Gondozó Központról

20/376-5363
20/576-9021
20/231-6273
20/231-8561
30/521-2596

és tagintézményeirõl, ezek elérhetõségei:  www.szocgond.hu

gondot jelent, az az, hogy az
utcai szociális munkások nem
szállíthatnak szolgálati autójukon olyan embert, akinek akár
csak ingadozó is az egészségi
állapota – ezt ugyanis jogszabályok tiltják. Emiatt szorosan
együtt kell majd mûködniük a
mentőszolgálattal és az orvosi
ügyelettel a téli időszakban.
A városrendészet munkatársai is járják az utcákat, a külterületet, hogy segítsék a hajléktalanokat. Mint elhangzott, nagy
gondot jelent, hogy vannak
olyan emberek, akik nagyon
rászorulnának az ellátásra, de
nem akarnak kórházba, szállóra
menni, vagy elhagyni fûtetlen
otthonukat. A szakemberek elmondták: ilyen esetekben csak
rábeszélés, meggyőzés segít – a
magukról nem tudó, önveszélyes emberek esetében intézkedhet a rendőrség is.
Szerencsére sokan vannak,
akik télen inkább a hajléktalanszállót, a nappali melegedőt
választják, mint az utcát.
– A hajléktalanokat nálunk
forró ital, szendvics várja, meleg ruhát és pokrócot is adunk
– mondta Mikics Ildikó, a hajléktalanszálló
munkatársa,
hozzátéve: gyógyszert és élelmiszert pályázatok útján szerez
az intézmény.
– Az éjjeli menedéken férfiakat tudunk elszállásolni,
amennyiben hét napnál nem
régebbi bőrgyógyászati, és fél
évnél nem idősebb tüdőgondozó leletük van. Érdi lakcímmel
nem kell rendelkeznie a jelentkezőnek. A menedék délután
négytől reggel háromnegyed
nyolcig tart nyitva, de krízisidőszakban, ünnepnapokon és hétvégén nap közben is bent maradhatnak. A hajléktalanoknak
lehetőségük van mosakodásra,
mosásra; pályázati forrásból vacsorát, nap közben meleg ételt
kapnak, és részt vehetnek két
ingyenes szûrővizsgálaton is.
Az átmeneti szállónkon – fenti
egészségügyi feltételekkel – érdi lakcímmel rendelkezőket tudunk fogadni, köztük tíz nőt.
Nappali melegedőnkben reggeli, kétfogásos meleg ebéd várja
a rászorulókat – tette hozzá a
szakember, aki elmondta azt
is: fenntartanak két krízisszobát is, olyan esetekre, mikor
valakit úgy kell sürgősen elhelyezni, hogy az illetőnek nincsenek meg a szükséges orvosi
igazolásai (az intézmény ezek

beszerzésében is segítséget tud
nyújtani: aki egészségi állapota
miatt nem tud eljutni a vizsgálatokra, annak a szociális munkás
segít a közlekedésben).
Nemcsak anyagi helyzete, hanem kora, egészségi állapota miatt is szorulhat valaki segítségre; például a fogyatékkal élők.
Enyhe, súlyos és halmozottan
sérült fiatalokkal foglalkozik a
Dr. Dizseri Tamás Habilitációs
Központ; a rászorulók itt nappali ellátásban részesülnek,
emellett a központ szociális foglalkoztatóként is mûködik: kerámiáznak, varrnak, zenélnek a
fiatalok. Paróczai Zoltánné tagintézmény-vezető az értekezleten elmondta: a fogyatékos
fiatalt nevelő családok közt is
sok anyagi nehézségekkel küzd,
sőt, van egy olyan, elárvult fogyatékos testvérpárjuk, akiket
az ép testvér magukra hagyott.
– A családsegítő szolgálat sokat segít nekünk, és Emberi
Hang elnevezésû alapítványunk
is támogatja ezeket a családokat.
Sajnos, az alapítvány forrásai is
végesek; segítségre lenne szükségünk abban, hogy családjainkat élelmiszerrel láthassuk el a
téli krízisidőszakban – mondta
Paróczai Zoltánné, hozzátéve:
a habilitációs központ az egyházakkal közremûködve tavaly
négy adventi vasárnapon meleg
ebédet osztott a rászorulóknak,
egy‑egy kisebb ünnepség keretében. A visszajelzések szerint
ezek a rendezvények nagyon jól
sikerültek, és idén is sor kerül
az ételosztásra, csak nem vasárnaponként, hanem minden
adventi szombaton (bővebben
lásd keretes írásunkat).
Az egyedülálló nyugdíjasok is
gyakran kerülnek nehéz helyzetbe. Lizicska Lászlóné, a családsegítő szolgálat családgondozója
elmondta: gyakran tapasztalják,
hogy idős emberek – vagy akár
családok – nem lakás céljára
szolgáló épületekben élnek; innen sajnos nem akarnak elmozdulni, meg kell győzni őket arról,
hogy meleg helyre költözzenek
– de ha ez meg is történik, a
jövőjükről is valamilyen módon
gondoskodni kell.
Ott, ahol nincs beteg, idős
ember, ám sok a gyerek, kevés a
fizetés, szintén elkél a segítség.
Stibrányi Mártonné vezető védőnő az értekezleten elmondta:
szoros kapcsolatban állnak a
családsegítő szolgálattal, ruhát
gyûjtenek, a gyártótól kapott
bébiétellel, tápszerrel segítik
a kisgyermekes családokat.
A katolikus egyház ófalusi karitász-csoportja is segíti a rászorulókat: keddenként ruhát osztanak, és élelmiszerrel is támogatják őket. Előfordul azonban
olyan helyzet is, amikor hirtelen
kell szállást biztosítani egy‑egy
családnak – például azért, mert
kikapcsolták a fûtést. Ilyenkor
a családi átmeneti otthona jelenthet megoldást, amit Bereiné
Petrik Mária vezet.
– Az érdi családotthonok teltházasak, de tartunk fent egy
szobát krízishelyzetbe kerülő
családoknak. Általános szabály:
gyermek utcára nem kerülhet,
tehát mindenképp biztosítunk helyet a rászorulóknak.
Gyakori, hogy a családoknak
akkor van szükségük segítségre,
mikor a hivatalok zárva vannak.
Péntek délutántól hétfő reggelig hívható krízisügyeletünk a
20/23-18-561‑es telefonszámon.
Itt egy családgondozó fogadja
a hívást, aki minden segítséget megad, és válaszol a kérdésekre – tette hozzá Bereiné
Petrik Mária, aki elmondta azt
is: civil szervezetek támogatásának köszönhetően a bekerülő
családokat segíteni tudják élel-
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miszerrel, a gyermekjóléti szolgálat pedig ruhával támogatja a
rászorulókat.
– Nagyon nagy szükségünk
van száraz élelmiszerekre.
Karácsony előtt sokan adakoznak, de a január és a február
nagyon hosszú hónap, és akkor
is ránk fér a segítség – hangsúlyozta a vezető.
A családgondozók örömmel
vesznek minden felajánlást,
legyen az akár száraz (tartós)
élelmiszer, akár ruhanemû vagy
bútor – ugyanakkor tudni kell,
hogy a felajánlás nem egyenlő
a lomtalanítással; segíteni másokon csak olyan darabokkal
tudunk, amelyek még használhatók. Azon se sértődjön meg
senki, ha a szociális gondozók
nem tudják a zsákolt ruhákat
azonnal elszállítani – rengeteg
feladattal kell megbirkózniuk.

Természetesen nemcsak élelmiszerre, ruhákra van szükségük ezeknek a családoknak,
illetve a magányos, idős embereknek, hanem tüzelőre is. Az
önkormányzat minden évben
oszt tûzifát, a szociális intézmények és a polgárőrség segítségével; fel szoktak ajánlani fát
cégek és az erdőgazdaság is.
A legfontosabb az, hogy a szolgálatokhoz eljusson az információ arról, kinek van leginkább
szüksége tûzifára.
A krízishelyzetbe került embereken egy kis odafigyeléssel
bárki segíthet: nem csak étellel,
jó szóval, hanem azzal is, ha
felhívja a cikkünk végén közölt
telefonszámok bármelyikét, ha
azt tapasztalja: környezetében
támogatásra szoruló ember,
család él.

Ádám Katalin

Téli időszámítás a Magyar Közútnál

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az Országos Közutak Kezelési Szabályzatának előírásai szerint
minden évben november 10-én áll át téli üzemmódba. Bár a tavaszias novemberi időjárás
miatt még nincs szükség beavatkozásra, a társaság mind a 93 mérnökségén lezajlottak a
gépszemlék. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 2014-2015-ös téli szezonban az országos közúthálózaton 825 saját és 39 bérelt munkagépet állíthat hadrendbe. Szükség esetén úgynevezett lehívható gépek is be tudnak segíteni a síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkákban, ez több száz további járművet jelenthet havaria helyzet esetén. A téli feladatokat ellátó
gépek beüzemelésén túl azokon a szakaszokon, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján
nagyobb a hófúvások előfordulási lehetősége, hófogó rácsokat és hálókat helyeznek ki a cég
szakemberei, összesen 396 kilométer hosszon, valamint 323 kilométernyi hóvédő erdősáv
fenntartása is a társaság feladatához tartozik. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 93 mérnökségének munkatársai természetesen folyamatosan figyelik az időjárás-előrejelzéseket, ebben
349 saját útmeteorológia mérőállomás is segíti a munkájukat.
A közlekedők az útviszonyokról, az aktuális forgalmi helyzetekről, balesetek miatti korlátozásokról a cég diszpécserszolgálatai mellett a társaság Útinform szolgálatánál
is érdeklődhetnek, minden elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu oldalon,
ahol számos további hasznos közlekedési információhoz juthatnak az autósok. Emellett
a téli időszakban a társaság hivatalos Facebook és Twitter oldalán a reggeli és a délutáni
órákban, a csúcsidőszakok környékén összesítést tesznek közzé az aktuális útviszonyokról,
ezzel is segítve a közlekedők tájékoztatását.

Paragrafus
Az idõs kor biztonsága

Tartási, életjáradéki,

öröklési szerzõdés
Idős korukban sokan elgondolkoznak azon, hogy hogyan
tudják a gondozásukat megoldani majd akkor, amikor arra
már önerejükből nem lesznek
képesek; ki fogja őket betegségben ápolni, illően eltemetni. A jog a tartási, életjáradéki,
valamint az öröklési szerződés
megkötésével lehetőséget ad
az embereknek arra, hogy bebiztosítsák a jövőjüket ilyen
esetekre.
Kezdve a tartási szerződéssel: ennek keretében az eltartó az eltartott körülményeinek
és szükségleteinek megfelelő
ellátásra, illetve gondozásra
köteles. Ezen kötelezettségek
kiterjednek az eltartott lakhatásának biztosítására, élelemmel
és ruházattal való ellátására,
gondozására, betegsége esetén
ápolására és gyógyíttatására,
halála esetén illő eltemettetésére. Az eltartott ezen szolgáltatásokért pedig valamilyen
ellenérték teljesítésére köteles.
Ezen ellenérték lehet ingóság,
de gyakorta az eltartott az általa lakott ingatlan tulajdonjogát
ruházza át az eltartóra. Fontos
kiemelnünk, hogy tartási szerződés kötése esetén az ingatlan
tulajdonjoga a szerződéskötéskor átszáll az eltartóra, és az
eltartott javára az ingatlanra
teherként tartási jogot lehet
bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba, ezzel megóvni az
eltartott érdekeit.
Az életjáradéki szerződés
esetén az eltartó járadékszolgáltatásra köteles, amely a
legtöbb esetben egy meghatározott pénzösszeg, amit az eltartottnak haláláig teljesít. Az
eltartott, mint a tartási szerződés esetében, valamilyen el-

lenérték teljesítésére köteles.
Fontos, hogy az életjáradékot
havonta előre esedékesen kell
szolgáltatni, és főszabály szerint visszamenőleg legfeljebb
6 hónapra lehet érvényesíteni
az eltartóval szemben.
Öröklési szerződés esetén
az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a
szerződésben meghatározott
harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében – vagyona, annak meghatározott
része vagy meghatározott
vagyontárgyak tekintetében
– örökösévé nevezi. Az örökössé nevezett fél pedig kötelezi magát tartás, életjáradék,
illetve gondozás teljesítésre.
Az öröklési szerződés megkötésére szigorúbb alaki szabályok vonatkoznak, mint a
tartási-, életjáradéki szerződés
megkötésére, de valamennyi
szerződést írásba kell foglalni.
Házastársak, mint örökhagyók
ugyanabba az okiratba foglalt
öröklési szerződést köthetnek. Lényeges eltérés a másik
két szerződéstípustól, hogy
öröklési szerződés esetén az
örökössé nevezett fél csak az
örökhagyó halálát követően
válik tulajdonossá, viszont
jogainak megóvása céljából
elidegenítési és terhelési tilalmat lehet bejegyeztetni az
ingatlan-nyilvántartásba a javára, így az örökhagyó érvényesen nem rendelkezhet már
életében az ingatlannal.
Az egyes szerződések további részleteiről érdeklődjön
ügyvédnél, aki a felek körülményeinek ismeretében tud
pontos tájékoztatást adni.

(a szerző ügyvéd)

Vecsési FC – Érdi VSE 0-2 (0-0)

Õszi bajnok az Érdi VSE
Óriási érdeklődés előzte meg a
bajnokság első két helyezettjének hétvégi találkozóját. Az érdi
csapatot csaknem száz szurkoló
kísérte el Vecsésre, de a hazai
drukkerek sem hagyták cserben
csapatukat. Jelentős tétje volt
a mérkőzésnek mindkét csapat
számára. Az érdiek győzelem
esetén nyolc ponttal elhúzhatnak riválisuktól, míg vereség
esetén az előnye kettő pontra
csökken, így „lőtávolba” kerül üldözője előtt. A találkozó
pikantériája volt, hogy a kispadon két korábbi válogatott
játékos foglalt helyet. Urbán
Flórián (Vecsés) az Újpest, míg
Limperger Zsolt (Érd) az FTC
színeiben tudhat – válogatottságaik mellett – számos első osztályú mérkőzést maga mögött.

A második félidőben folytatódott a két csapat küzdelme.
A szurkolók már egygólos találkozót emlegettek – mikor aki az
első gólt lövi, megnyeri a mérkőzést. Hasonlóan vélekedhetett a vendégek edzője is. Az 53.
percben a támadások erősítése
érdekében Gyurácz B.-ot küldte
a pályára. Ez annyira meglepte a hazai együttest, hogy néhány perc múlva megszerezte
a vezetést az érdi csapat. Az 57.
percben Gyurácz B. tört be a
16-oson belülre, lövését a kapus
csak kiütni tudta és a jókor érkező Kovács B. a védők között
nagy erővel lőtt a kapuba. 01. Öröm a pályán, üdvrivalgás
a vendég szektorban. Az érdi
szurkolók egy emberként ugrottak fel, óriási éljenzéssel és

don. Hiába erőlködött a vecsési
csapat legalább a szépítő gól
megszerzésért, a második félidőben még helyzetig sem tudott eljutni, míg a vendégek
taktikus, okos játékkal biztosan
őrizték előnyüket.
A hármas sípszó után az érdi
szurkolók vastapssal köszöntötték a csapatot, megköszönve a
nagyszerû játékukkal kivívott
győzelmet. A vendég érdi együttesben ezen a találkozón nem
volt gyenge pont. A játékosok
egymást felülmúlva, szinte hiba nélkül játszva hazai pályán
győzték le riválisukat, semmit
nem bízva a véletlenre. Ezzel
a győzelemmel két fordulóval
az őszi szezon vége előtt bebiztosították első helyüket és
sorsukat egyértelmûen saját kezükbe vették. Remélhetően ez
a győzelem további lendületet
ad a hátralevő egyáltalán nem
könnyû mérkőzésekre, amelyek
megalapozhatják a sikeres tavaszi szereplést is.

Az első támadásokat a vendég
érdi csapat vezette, majd jött a
hazaiak válasza. A csapatok hasonló taktikával léptek pályára.
Biztonságos védekezésből gyors
kontrákkal igyekeztek meglepni ellenfelüket. Nagy taktikai
harcot, színvonalas küzdelmet
láthatott a két szurkolótábor. Az
első veszélyes helyzetre a félidő
közepéig kellett várni. Szöglet
után a hazai játékosok többször
kerültek lövőhelyzetbe, de az érdi védelem Kertész F.‑el az élen
önfeláldozóan mentett. Rövid
időre egy kicsit visszaesett a
vendégcsapat játéka,így enyhe
hazai mezőnyfölény alakult ki,
de az érdi gárda hamar túljutott a holtponton. Támadásaiból
rendre gólhelyzetbe kerültek a
csatárok, de Obot D. S. kétszer,
míg Brkic D. egyszer hibázott
ziccerben. A másik oldalon
Kertész F. bizonyíthatta ismét
jó formáját.

A találkozót követően a hazaiak edzője csalódottan gratulált
az érdieknek, míg a vendégcsapat edzője a jól játszó csapatát
dicsérte.
Limperger zsolt (Érd):
– Az első félidőben itt is, ott
is voltak helyzetek. Míg nekünk
akcióból, addig a hazaiaknak
pontrúgásokból. A második
félidőben a helyzeteinkből kettőt sikerült gólra váltanunk.
Mezőnyben is jobbak voltunk
vendéglátóinknál. Gratulálok az
egész csapatnak.
Urbán Flórián (Vecsés):
– Gratulálok az Érdnek.
A 14. fordulóban november
15-én szombaton egy órakor a
Tura csapatát fogadja az Érd
az Ercsi úti sportpályán, majd
november 23-án vasárnap egy
órakor az utolsó őszi fordulóban Nagykörösön lép pályára
a VSE.

Harmat Jenő

A szerző felvétele

A vecsési csapat sem tudta megállítani a zöld mezben játszó érdieket

Vecsési FC – Érdi VSE
0-2 (0-0)
Vecsés, 400 néző
Vezette: Solymosi A.
Érd: Kertész F. – Ország P.,
Ebedli Z., Csiszár Z., Cservenka
G. – Kovács B. (Feil M.), Brkic
D. (Gyurácz B.), Kónya B.,
Kupi Z., Csizmadia Z. – Obot
D.S.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Kovács B. 58’, Obot
D.S. 72’

tapssal fogadták a vezető gól
megszerzését. A hazai csapat
hátrányában megpróbált nagyobb sebességre kapcsolni, de
az érdi védelem próbálkozásaikat már csírájában elfojtotta.
A kitámadó vendégek mellett
egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy
egy gyors ellentámadással akár
végleg is eldőlhet a találkozó.
Így is lett: a 72. percben hazai
szöglet után Ország P. rúgta
előre a labdát. Obot D.S. saját
térfeléről indulva, maga mögött
hagyva védőit, végül a kapust
is kicselezve gurított a hálóba.
0-2. A második érdi gól végképp megpecsételte a hazaiak
sorsát. Míg a vecsésiek egyre hitehagyottabban, addig az
érdiek egyre magabiztosabban
játszottak. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a második
érdi találat után az addig agilis
hazai edző már tanácstalanul,
magába roskadva ült a kispa-

FELHÍVÁS az avarégetés szabályainak betartására
Érd Megyei Jogú Város Jegyzője felhívja a lakosság figyelmét az avarégetéssel kapcsolatos jogszabályok fokozott betartására. Érd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 01.) számú önkormányzati rendelete alapján:
• Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne
károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
• Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, állati eredetű, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék).
• A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A
szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet
azonnal el kell oltani.
• A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
• A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti hulladék a tűzvédelmi előírások betartásával elégethető.
Az avar és kerti hulladék égetése a város egész területén minden év
február 15. és április 30., valamint október 15. és november 30. között engedélyezett.
• Tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt megelőző napon délután 16 óra után, illetve, ha az illetékes miniszter fenti időszakban
tűzgyújtási tilalmat rendel el.
• Tilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi rendelők, hitéleti középületek, az iskolák és óvodák, szociális intézmények 100 m-es körzetében munkanapokon 18 óra előtt, valamint hitéleti középületek esetében a szertartások ideje alatt is.
• Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területein tilos az avar és kerti hulladék égetése. Az avar és kerti hulladék égetésére csak vírusos,
baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzéskor kerülhet sor.
A fenti jogszabályok megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
szóló 34/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelet alapján
50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig,
jogi személy esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
Kérjük a lakosságot, hogy az avarégetéssel kapcsolatos előírásokat
– mindannyiunk egészségének megóvása érdekében – önként teljesítsék.
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Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
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Vízilabda toborzó
A Budapesti Honvéd Vízilabda szakosztálya felvételt hirdet
2002., 2003., 2004., és 2005. évben született
úszni tudó fiúk és lányok részére.
A jelentkezés helyszíne: ÉRD ARÉNA uszoda
Idõpont:
2014. november 18. kedd 8.00-óra,
2014. november 20. csütörtök 18.00-óra
A továbbiakban az edzések helyszíne
ugyancsak az ÉRD ARÉNA uszodája.
Jelentkezés:
Vargáné Gazdag Erika edzõnél a 06 30 965 9988 telefonszámon
Információ:
dominobhse@t-email.hu,
illetve
a 06 30 510 4151 telefonszámon
Kérjük a jelentkezõket, hogy úszófelszerelést
hozzanak magukkal (úszónadrág, papucs, törölközõ).

Megbízható társ
a kertben!
A STIHL gépeivel
öröm a munka
STIHL FS 55

1+1 év*
JÓTÁLLÁS

74 900 Ft

ÚJ STIHL MS 170

1+1 év*
JÓTÁLLÁS

54 900 Ft

Motorfűrészek kertápoláshoz
Teljesítmény
Lökettérfogat
(kW/LE)
(cm3)
MS 170 (PMMC3)
30,1
1,2/1,6
MS 171 (PM3)
31,8
1,3/1,8
MS 181 (Pm3)
31,8
1,5/2,0
MS 181 C-BE (Pm3)
31,8
1,5/2,0
MS 211 (Pm3)
35,2
1,7/2,3
MS 211C-BE (Pm3)
35,2
1,7/2,3
MS 231 (Pm3)
42,6
2,0/2,7
MS 231 C-BE (Pm3)
42,6
2,0/2,7
MS 251 (Pm3)
45,6
2,2/3,0
MS 251 C-BE (Pm3)
45,6
2,2/3,0
Motorfűrészek mezőgazdasági és kertépítési célokra
50,2
2,6/3,5
MS 271 (RSC)
55,5
2,8/3,8
MS 291 (RSC)
59,0
3,1/4,2
MS 311 (RSC)
64,1
3,3/4,5
MS 391 (RSC)
Elektromos fűrészek
Teljesítmény
felvétel (kW)
MSE 170 C-BQ CM PMMC3
1,7
MSE 190 C-BQ CM PM3
1,9
MSE 210 C-BQ CM PM3
2,1
Motoros szegélynyírók
Teljesítmény
Lökettérfogat
(kW/LE)
(cm3)
FS 55
0,75/1,0
27,2
FS 90 R
0,95/1,3
28,4
FS 94 C-E
0,90/1,2
24,1
Motoros kaszák
FS 240 C-E
1,7/2,3
37,7
FS 260 C-E
2,0/2,7
41,6
FS 360 C-E
1,7/2,3
37,7
FS 410 C-E
2,0/2,7
41,6
FS 460 C-EM
2,2/3,0
45,6
FS 490 C-EM
2,4/3,3
51,6
FS 510 C-EM
2,4/3,3
51,6
FS 560 C-EM
2,8/3,8
57,1
Benzinmotoros fűnyírók
Teljesítmény
Motor
(kW/LE)
típusa
MB 248
1,6/2,2
B&S 450
MB 253
2,2/3,0
Kohler XT-6,75
Gyepszellőztetők
Teljesítmény
Motor
(kW/LE)
típusa
LE 540
1,6/elektromos kW
LB 540
2,2/3,0
benzines
Fúvógépek és lombszívó szecskázó
Teljesítmény
Lökettérfogat
3
(kW/LE)
(cm )
SHE 71
1,1
SH 86-D
0,8/1,1
27,2
BG 86-D
0,7/1,0
27,2
Ajándék STIHL HP Ultra motorolaj

Ajándék damilfej

Tömeg
(kg)
4,1
4,3
4,3
4,6
4,3
4,6
4,9
5,2
4,9
5,2

Vezető-lemez
(cm)
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

AKCIÓS ÁR

5,6
5,6
6,2
6,2

40
40
40
40

152 900 Ft
162 900 Ft
173 900 Ft
183 900 Ft

Tömeg
(kg)
4,2
4,4
6,2

Vezető-lemez
(cm)
35
35
45

AKCIÓS ÁR

Munkaeszköz

AKCIÓS ÁR

ACC25-2 damilfej
AC25-2 damilfej
AC252 damilfej

Tömeg
(kg)
4,9
5,5
4,9

dikicskés 250-3
dikicskés 300-3
dikicskés 300-3
dikicskés 300-3
dikicskés 300-3
dikicskés 300-3
dikicskés 300-3
körfűrész 225-24

7,0
7,9
8,5
8,5
8,5
9,1
10,2
10,2

199 900 Ft
209 900 Ft
222 900 Ft
222 900 Ft
249 900 Ft
299 900 Ft
349 900 Ft
369 900 Ft

Vágásszél.
(cm)
56
51

Fűgyűjtő
(liter)
55
55

AKCIÓS ÁR

Munkaszél.
(cm)
38
38

Max. munkamélység (cm)
2,5
2,5

Max. légszáll.
(m3/h)
580
710
810

Tömeg
(kg)
4,1
5,7
4,5

M-TRONIC motorvezérlés

54 900 Ft
69 900 Ft
79 900 Ft
92 900 Ft
94 900 Ft
116 900 Ft
123 900 Ft
137 900 Ft
137 900 Ft
152 900 Ft

74 900 Ft
89 900 Ft
99 900 Ft

74 900 Ft
125 900 Ft
149 900 Ft

79 900 Ft
116 900 Ft

ÁR
127 900 Ft
179 900 Ft

AKCIÓS ÁR
36 900 Ft
109 900 Ft
89 900 Ft

1l-es STIHL UP Ultra vásárlása esetén + 1 év jótállás

Az árak bruttóban értendők! Az akció 2014. november 30-ig ill. a készlet erejéig tart. A lista nem teljes, érdeklődjön üzleteinkben.

BudaStihl

FüzesiStihl

SZAKKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ SZAKKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
Biatorbágy, Fő u. 12.
Budaörs, Szabadság út 118.
Tel.: 06-23/312-358
(az Avia kútnál)
Tel.: 06-23/422-262, 06-30/9425-212
Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 8-12

StihlTörökbálint

SZAKKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
2045 Törökbálint,
Munkácsy M. u. 21.
Tel.: 06-23/335-005
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SZŐNYEGHÁZ
KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS

~60x90 cm
kézi csomózott

15.000 Ft-tól

NOVEMBERI
KIÁRUSÍTÁS!
200x300 cm
minőségi
gépi perzsa
120.000 Ft

~200x290 cm
kézi csomózott
190.000 Ft

többféle

többféle

74.900,-

59.000,-

többféle

BOMBA ÁR!
SZŐNYEGEK TISZTÍTÁSA, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL!
Budapest XII., Krisztina krt. 11. (Széll Kálmán térnél)
Tel.: 212-4143 • H-P 10–18, Szo 10–14
www.kabiriszonyeghaz.hu • www.facebook.com/kabiriszonyeg

KELETI, ÚJ és RÉGI, KÉZI CSOMÓZÁSÚ ÉS GÉPI
SZŐNYEGEK KIÁRUSÍTÁSA 2014. NOVEMBER 24-IG!

~250x350 cm
kézi csomózott
200.000 Ft

~300x400 cm
kézi csomózott
300.000 Ft

többféle

többfé

89.900,-

129.900,-

BOMBA ÁR

BOMBA ÁR

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

HŰVÖS FELTÖLTŐDÉS HÉTKÖZNAP 3 NAP/ 2 ÉJ

Hűvös napokon kényeztesse magát nálunk
melengető árakon.

121

Listaár:
17.900 Ft

Részletekért érdeklődjön
a tema.hu/webshop oldalon

Akciós ár:

8.950 Ft

VERSENYAUTÓ SZIMULÁTOR, 10 ALKALOM

Bárki átélheti a biztonságos száguldás örömét!
Megtapasztalhatod, hogy
milyen lehet egy több,
mint 300 lóerős négykerék
meghajtású rally autót
vezetni.
www.sim-city.hu
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Telefon: +36 70 648 6648
E-mail: info@sim-city.hu

055

Listaár:
20.000 Ft

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

118

Listaár:
6.000 Ft

Akciós ár:

3.000 Ft

ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS/FOGYASZTÁS

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

Akciós ár:

10.000 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

CERAGEM V3 GERINCTERÁPIA

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

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

117

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

Listaár:
25.000 Ft

079

Akciós ár:

12.500 Ft
ÜVEGASZTAL

Anyag: gipsz
Magasság: 45 cm
Paraméterek:
125x70cm

Listaár:
40.000 Ft

Akciós ár:

20.000 Ft

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

Listaár:
50.990 Ft

Akciós ár:

25.495 Ft
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ABLAK-AJTÓ

ANTIK-RÉGISÉG

ÁCSMUNKA

AUTÓ

ÁLLÁS

15

 AUTÓJÁT MEGVÁSÁROLOM! Lehet
az sérült vagy akár roncs is. Forgalomból
INGYENESEN kivonom! Kiszállási díj
nélkül a hét MINDEN napján! Tel: 0670-433-0123

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

Fűtés- és
szanitertechnikai
szakkereskedelmi cég
az alábbi munkakörökben
keres munkaerőt:

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

RAKTÁROSOKAT

dízel targoncavezetői engedély
és épületgépész végzettség előny

GÉPKOCSIVEZETŐT
E jogosítvánnyal + digitális kártya

Jelentkezés szakmai önéletrajz
e-mail útján történő
megküldésével az
szaboi@megatherm.hu címre.

KONTÉNER

RÉGISÉG

TÁRSKERESÕ

 KIMAGASLÓ ÁRON vásárolunk
hagyatékot, antik bútorokat, festményeket, régi márkás órákat, Herendi
és körpecsétes Zsolnai tárgyakat! 0630/944-8539 József krt.15

EGÉSZSÉG

RUHAJAVÍTÁS
 Varrás: minõségi ruhajavítás, cipzár-, kabát-, béléscserét, nadrágfelhajtást vállalok. T: 06-30/460-3481

ÉLETJÁRADÉK
 Életjáradéki szerzõdést kötne, budapesti ingatlanra, budai, több gyerekes
család. 06-20-426-0015

SZOBAFESTÉS
KOZMETIKA

FELVÁSÁRLÁS

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

 KIMAGASLÓ ÁRON VÁSÁROLUNK
ezüst cukordobozokat, gyertyatartókat, ipari ezüstöt, brilles ékszereket,
aranyat: 06309448539 szondigaleria@freemail.hu József krt.15

KÖLTÖZTETÉS

GUMISZERVIZ
 Sóskúti Ipari Parkban levõ üzemünkbe keresünk irodai munkára
precíz, megbízható munkatársat,
illetve karbantartót. Bejárás önállóan.
Érdeklõdi lehet: 06-1-2499837 vagy
aerometal@gmail.com
 Fogászati asszisztenst keresünk érdi magánklinikára, azonnali
kezdéssel. Angol nyelvtudás elõny.
Fényképes önéletrajzokat a mail@
ligetiklinika.hu email címre várjuk.
Tel.: 06-30-9376-173
 Családokhoz keresünk és közvetítünk leinformált bébiszittereket,
idõsgondozókat, takarítókat. Tel.:
061/243-8280; 0620/528-4852

 Autószerelõt, gumiszerelõt keresünk érdi mûhelybe. 0620/99-66-393
 Érdi mûhelyembe kárpitost felveszek. T:06 30 9 222 331

ÁLLÁST KERES
 Takarítást, vasalást vállalok referenciával, Érden és környékén. T:06
30 287 4984

 Érd, Garam u. ikerház eladó egybe
v. külön is. Vállalkozásnak alkalmas
kétszintes, alápincézve, jó közlekedés.
XIV., XV. ker. kislakást beszámítok.
Iár:30 M Ft (egész). T:0670-540-6356

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

MOSOGATÓGÉPMOSÓGÉPJAVÍTÁS

JÁRMÛ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

 Gyakorlattal, saját kocsival rendelkezõ
bejárónõt keresünk Érdre, maria.lizicska@gamil.com (fényképpel)
 Építõipari szakmunkásokat keresünk
Érdi székhelyû cégünkbe:kõmûvest,
burkolót,festõt. T:06 20 886 3620

SZOLGÁLTATÁS
 XVIII. Sina Simon sétány, 52 nmes utcai bejáratos üzlethelyiség eladó
szerkezetkészen, netto Ár: 6,15 MF
0620-4048554 		
www.ingatlan.com/4310395
 XVIII. Sina Simon sétány, 62 nmes utcai bejáratos üzlethelyiség eladó
szerkezetkészen, nettó Ár: 7,35 MFt
0620-4048554 		
www.ingatlan.com/5390334

GYÜMÖLCSLÉ

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

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS
 Régi, kopott, sérült vagy lyukas a fürdõkádja? Semmi gond!!
KÁDFELÚJÍTÁS teljeskörû jótállással,
3 év lepattanás garanciával. Varga
Zoltán 06-70-570-5515

 SZOBAFESTÉS,
TAPÉTÁZÁS,
MÁZOLÁS olcsón, minõségi kivitelben, bútormozgatással, takarással
akár azonnalra! Vezetékes telefon:7066419 Mobiltelefon:06-20-9877-273

TELEK
 ÉRD-LIGET rózsadombján, a
Gyöngyvirág utcában, PANORÁMÁS,
déli lejtésû ÉPÍTÉSI TELEK, építési
engedéllyel eladó. Iá:13,9 millió. T:0670-426-1797

TÛZIFA

TV JAVÍTÁS

VEGYES
 Költözés miatt sürgõsen eladok:
irhabundákat, elektromos szamovárt,
90x90x185 cm üveges zuhanykabint,
tesla lemezjátszót+44 db lemezzel,
mikrót, 50x200 ajtó tükröt. T:0620
221 3516

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

KERT

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

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

OKTATÁS

INGATLAN

KIADÓ
 Amerikai konyhás, berendezett, teljesen közmûvesített lakás, gépkocsi
beállóval, hosszú távra kiadó. T:06
20 920 4261

 Matematika tanítást, korrepetálást
vállal mûegyetemista. T:06 70 235
3386

PARKETTÁZÁS
 Parkettás munkák! Tel.: 0630/9488909

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT
 Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat:
csap,szifon,wc-tartály,radiátor,elzáró
csere javítás.Vízóra csere beszerelés
mosó és mosogatógép bekötés 06
70 642 75 26
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A bajnokságban a hatodik helyre csúszott, a kupában negyeddöntõbe jutott az ÉRD

Egy lépéssel hátra, eggyel elõre
Ahogy egyre közeledik a decemberi kontinensbajnokság, a
figyelem egyre inkább a válogatottal kapcsolatos eseményekre terelődik, ám addig még az
ezüstérmes, valamint a címvédő
elleni bajnoki, illetve a nemzetközi bemutatkozás is hátra van
az ÉRD számára. A zöld-fehérek elleni erőpróba általában
nem sikerül a legjobban Szabó
Edina csapata számára, ám a
fővárosiak ebben a szezonban
meglehetősen felemásan szerepeltek. A Bajnokok Ligája selejtezőjéből nem sikerült a főtáblára verekednie magát a Fradinak,
ráadásul a nagy reményekkel
érkező német válogatott Laura
Steinbach visszatért Berlinbe,
ám Elek Gábor együttese eddig
csupán a Siófok ellen veszített
pontot. Az ÉRD számára kifejezetten jókor jött a Békéscsaba
elleni erődemonstráció, a kiütésből lehetett erőt meríteni, illetve a vendégek Klivinyi
Kinga és Katarina Krpezs gólerős játékában, valamint az
egyre jobb formába lendülő
Kovács Annában is bízhattak.
Az Elek Gyula Aréna falai pedig
sok érdi sikert nem láthattak
eddig, meglepetésre még az érdi
együttes újonc évében került
legközelebb a bajnoki ezüstérmeshez, 2010 szeptemberében
mindössze négy góllal nyertek
a zöld-fehérek.
Tomori Zsuzsanna kezdte
kihagyott helyzettel a találkozót, ám később kiderült, nem
ez volt jellemző a találkozóra. Az első percekben jól tartotta magát az ÉRD, Szvetlana
Gridnyeva büntetőt is hárított,
Kovács Anna pedig óriási bombát zúdított Szikora Melinda kapujába. A Fradi kapusa viszont
a vendégelőnyt már megakadályozta, Tomori Zsuzsanna pedig
nekilátott a hazai rohamok levezénylésének. A lerohanásokat
nem tudta kivédekezni az ÉRD,
így Szucsánszki Zita lendülete
dominált, ráadásul az sem segítette a narancssárgák helyzetét, hogy Pálos-Bognár Barbara
hetesét a léc hiúsította meg.
A krónikus gólszegénység ellen
Szabó Edina próbált meg tenni
egy időkéréssel, ám a taktikai

megbeszélés a Ferencváros oldalán volt hatékonyabb, Szarka
Adrienn és Szamoránsky
Piroska is megszerezte első gólját, Tomori Zsuzsanna találata
után pedig már 10-4-re vezettek
a hazaiak. Janurik Kinga többször is kiválóan védett, ennek
ellenére a zöld-fehérek támadásai futószalagon jöttek, a megszerzett magabiztos előnnyel
jól sáfárkodott az FTC. A hazai
kapus, Szikora Melinda is kitett
magáért, az ÉRD legjobb erőfeszítései ellenére sem tudott
közelebb kerülni, és az első harminc perc a tízes határ eléréséhez sem volt elegendő.
A második félidő úgy kezdődött, ahogy az első befejeződött –
Katarina Krpezs értékesített büntetőjével. A támadásbefejezések
hatékonysága javult az érdiek
részéről, mindössze hat perc
telt el a szünet után, amikor
Klivinyi Kinga játszotta üresre
magát, megszerezvén a tízedik
vendéggólt. A Fradi legnagyobb
erőssége azonban ismét megmutatkozott, újabb könnyû és
villámgyors találatot szerzett
Lukács Viktória, így hiába volt
némi esély a szisztematikus
visszazárkózásra. A második
félidőben Oguntoye Viktória
nézhetett farkasszemet a fővárosiak támadásaival és az utolsó
negyedórára fordulva a bravúrjainak köszönhetően megteremtette az esélyt az izgalmas
végjátékra. Klivinyi Kinga átlövésével négyre csökkentette a
differenciát, így harminc perc
elteltével volt ismét ennyire
közel az ÉRD. Nerea Pena és
Tomori Zsuzsanna azonban hamar szépségdíjas találatokkal
állította vissza a magabiztosabb
előnyt. Szekeres Klárát ráadásul harmadik kétperces büntetése miatt elvesztette a hajrára
a vendégcsapat, ennek ellenére
nem veszett el végleg a két pont
reménye. Katarina Krpezs volt
eredményes szélről, Oguntoye
Viktórián pedig nem múlt, hogy
a 21-17‑es különbség még tovább zsugorodjon, csakhogy a
Kékes-testvérek belül védekezés
miatt hetest ítéltek. A hátralévő
időben pedig már nem jutott
további lehetőségekhez az ÉRD,

Tomori Zsuzsanna belőtte a
büntetőt, majd szerzett még
két gólt, messze kiemelkedve
a mezőnyből. Ellenállhatatlan
játékára nem volt ellenszere az
érdieknek, akik a hajrában már
csak Katarina Krpezs jóvoltából
hétméteresből voltak eredményesek, miközben a zöld-fehérek egyszerûen nem tudtak
hibázni. A lefújás előtt három
másodperccel még egyszer
Szarka Adrienn is eredményes
volt, beállítva a végeredményt,
az FTC így továbbra is érinthetetlen maradt az Elek Gyula
Arénában az ÉRD számára.
FTC-Rail Cargo Hungaria
– ÉRD 27-18 (13-7)
Elek Gyula Aréna, 700 néző
Játékvezetők: Kékes Csaba,
Kékes Pál
FTC: Szikora Melinda, Katarina
Tomasevics (kapusok), Cifra
Anita, Szarka Adrienn 2,
Vérten Orsolya, Tóth Melinda,
Szucsánszki Zita 4, Mészáros
Rea Réka 1, Kovacsicz Mónika
1, Rédei-Soós Viktória, Lukács
Viktória 1, Tomori Zsuzsanna
13 (4), Nerea Pena 4, Háfra
Noémi, Faluvégi Dorottya,
Szamoránsky Piroska 1
Vezetőedző: Elek Gábor
ÉRD: Szvetlana Gridnyeva,
Janurik Kinga, Oguntoye
Viktória (kapusok), Schatzl
Nadine 1 (1), Kovács Anna
6, Szara Vukcsevics, Szekeres
Klára, Kisfaludy Anett, Klivinyi
Kinga 5, Pálos-Bognár Barbara,
Mariama Signate 2, Jekatyerina
Kosztjukova, Katarina Krpezs 4
(3), Takács Kitti, Mester Nóra,
Nick Viktória
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 6/4, ill. 5/4
Kiállítások: 4, ill. 6 perc (piros
lap: Szekeres Klára 50. perc)
A 8. forduló záró mérkőzésén:
DVSC-TVP-Aquaticum – Szeged
KKSE 34-29 (18-15)
A 9. forduló
további találkozóján:
Fehérvár KC – Szeged KKSE
38-25 (20-11)
A Magyar Kupa nyolcaddöntőjének slágerpárosítása, mégis

mekkora különbség az előző
évekhez képest! Az ÉRD ugyanis, bátran mondhatjuk, az utóbbi
évek legszerencsétlenebb együttese, legalábbis ami ezt a sorozatot illeti, hiszen a négyes döntőig vezető úton rendre a Győr,
míg az előző szezonban az FTC
jött szembe. Ezúttal is nagyon
komoly rangadó következett, a
Fehérvár KC volt az ellenfél, ráadásul idegenben, mégis jelentős esélyekkel léphetett pályára
az ÉRD. A pontvadászatban már
találkoztak és akkor a rengeteg hiányzója ellenére Érden is
pontot szerzett a Fejér megyei
csapat – ennek a bravúrpontnak
is köszönhetően áll jobban a
tabellán, a negyedik helyen.
Az érdi szurkolók – szokásukhoz híven Székesfehérváron
is – igazán otthonos hangulatot teremtettek a Köfém
Sportcsarnokban, ennek ellenére a hazai csapat kezdett jobban. Kazai Anita egy lerohanás, majd egy kipattanó után
volt eredményes, kis híján hét
perc telt el, mire Pálos-Bognár
Barbara jóvoltából az ÉRD is feliratkozott az eredményjelzőre.
A Fehérvár folyamatosan minimum egy lépéssel a vendégek
előtt haladt, egészen a félidő
derekáig, amikor Jekatyerina
Kosztjukova góljával beérte ellenfelét az ÉRD. Tilinger Tamara
és Klivinyi Kinga emberére akadt
a másikban, mindketten kiváló
szorgalommal keresték és találták meg a lehetőséget a pontos
célzásra. A forgatókönyv nem
változott, újra és újra magához
ragadta a minimális előnyt az
FKC, de Klivinyi Kinga fantasztikus formában minden gólra
válaszolt. A félidő hajrájában,
zsinórban három gólt szerzett
Csáki Viktória és 10-10-nél átmenetileg elfogyott az ÉRD puskapora. Bakó Botond időkérése
után hatalmas hajrát nyitott a
hazai együttes, még passzívnál is sikerült betalálnia Isitate
Majukónak. Gyorsan magabiztos előnyre tett szert a Fehérvár,
Bakó Botond is érezte, nagy
lélektani előnyt harcolhatnak
ki tanítványai, emberelőnyös
szituációnál ismét időt kért, de
Csáki Viktória szélről leadott

Mariama Signate kimagasló védõjátékkal vette el a támadók kedvét, Szara
Vukcseviccsel karöltve
próbálkozását Janurik Kinga
megfogta. A későbbiekben kiderült, mennyire fontos volt ez
a védés, habár a négygólos differenciát az első félidőben nem
tudta faragni az ÉRD.
Tilinger Tamara is folytatta
gólhadjáratát, ám a legnagyobb
különbség sem törte le a vendégeket, Klivinyi Kinga is hagyott
még tarsolyában további találatokat, valamint Kovács Anna is
sikeres átlövéseket indított el.
A jó védekezés megalapozta az
ÉRD feljövetelét, sőt, a 40. percben Klivinyi Kinga ki is tudott
egyenlíteni. Az egykori váci balátlövő formájának pedig nemcsak az érdiek örvendezhetnek,
hanem a decemberi Európabajnokságra is kifejezetten
szép reményeket táplál. Szara
Vukcseivcs góljával először vette át a vezetést Szabó Edina
együttese, a hangulat pedig egyre csak fokozódott. Mariama
Signate egy támadáson belül
két blokkot is bemutatott, PálosBognár Barbara pedig az üres
területre betörve tudta növelni
az előnyt. Az idegenben játszó
csapatokat ilyenkor a versenykiírás is segíti az egyenes kieséses
szakaszban, a döntetlen esetén
ugyanis mindig a vendégek jutnak tovább. Márpedig a roppant
szoros csatában ez a végjáték
is benne volt, mindenesetre az
ÉRD a győzelmet megszerezve
akart továbbjutni és ezért a védelem, valamint a támadójáték is
egyre jobban mûködött. Az FKC
mestere, Bakó Botond kapuscserével próbálkozott, de Klivinyi
Kingát egyszerûen képtelenség
volt megállítani. A hajrában
ráadásul többen is segítségére siettek, és végül Mariama
Signate és Schatzl Nadine eldöntötték a továbbjutás kérdését.
A fennmaradó kevéske időben
a Fehérvár szépíteni tudott, de
a fordításra már esélytelen volt,
végül másodpercekkel a vége
előtt Tilinger Tamara állította
be hetesből a végeredményt. Az
ÉRD ezzel a Magyar Kupa negyeddöntőjébe jutott, várhatja
a 2015. január 8-i sorsolást és a
szezon talán eddigi legnagyobb
sikerét könyvelhette el.
Fehérvár KC – ÉRD
27-28 (14-10)

Székesfehérvár, Köfém
Sportcsarnok, 700 néző
Játékvezetők: Dobrovits Csaba,
Tájok Péter
FKC: Kiss Éva, Natasa Szavko
(kapusok), Szemenyei Anna,
Májer Krisztina, Hrabovszky
Helga, Dora Lackovic,
Tanabe Juki, Csáki Viktória
3, Tilinger Tamara 8 (4),
Horváth Bernadett 2, Tanja
Bogoszavljevics 2, Becséri
Kitti, Hajduch Csenge 4, Isitate
Majuko 1, Mayer Szabina 2,
Kazai Anita 5
Vezetőedző: Bakó Botond
ÉRD: Janurik Kinga, Oguntoye
Viktória, Győri Barbara
Viktória (kapusok), Schatzl
Nadine 3, Kovács Anna 5,
Szara Vukcsevics 2, Szekeres
Klára, Kisfaludy Anett, Klivinyi
Kinga 11, Pálos-Bognár
Barbara 3, Mariama Signate
1, Jekatyerina Kosztjukova 3,
Katarina Krpezs, Takács Kitti,
Mester Nóra, Nick Viktória
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 4/4, ill. 1/0
Kiállítások: 6, ill. 4 perc
További eredmények a Magyar
Kupa nyolcaddöntőiben:
Pénzügyőr SE - DVSC-TVPAquaticum 15-45 (4-30)
Budaörs KC – Kecskeméti
NKSE 29-29 (14-13)
Eubility Group Békéscsabai
ENK SE - Dunaújvárosi Kohász
KA 24-26 (11-15)
Vasas SC – MTK Budapest
25-41 (10-23)
Siófok KC-Galerius Fürdő
– Győri Audi ETO KC
27-40 (10-19)
FTC-Rail Cargo Hungaria
– Mosonmagyaróvári KC SE
33-25 (14-11)
Vastag betûvel szedve a továbbjutók.
A következő héten ismét két
mérkőzés vár az ÉRD együttesére, ráadásul két napon belül.
Az EHF Kupa harmadik fordulójában a SPONO Nottwil lesz
Szabó Edina csapatának ellenfele. A svájci rivális lemondott
a pályaválasztói jogról, így az
első mérkőzést november 15én, 15:30 órától, míg a visszavágót november 16-án szintén
15:30 órától rendezik az ÉRD
Arénában. 
Szarka András
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