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Új mûsorok
Friss zenei arculatot alakítanak ki az Érd FM 101,3 
rádiónál, és az Érd TV is új mûsorokkal bõvül.
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Ünnepi készülõdés
A Habilitációs Központban azon dolgoznak, hogy 
a rászorulóknak boldog karácsonyuk lehessen.

2

Adventi gyertyagyújtás

November 30-án felgyulladt az elsõ gyertya az adventi koszorún, nemcsak az 
otthonokban, hanem a város adventi ünnepségén is. A fõtéren álló betlehemnél 
Erdélyi Takács István református lelkész és a Szabó Mihály görög katolikus paró-
kus osztotta meg gondolatait az egybegyûltekkel, akiket nemcsak mûsorral, hanem 
süteménnyel és teával, forralt borral is megvendégeltek a szervezõk.   5. oldal

Óvodások ökoháza

Ökoházával harmadik helyezést ért el az E.ON Ener-
giaKaland országos pályázatán az érdi Kincses óvoda 
Ametiszt csoportja. A ház kizárólag természetes anya-
gokból készült, és az összes energiatudatos építészeti 
megoldást bemutatta.  11. oldal

Szalagavató az Arénában

Egy újabb nemzedék búcsúzik jövõre az Érdi Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és Gimnáziumtól. A tusculánumi 
intézményben 2010-ben kezdõdött a középiskolai ok-
tatás, és jövõre már másodszor tartanak érettségit az 
iskolában, amikor azok vizsgáznak majd, akik 2011-
ben iratkoztak ide a középfokú oktatásra. A végzõs 
diákoknak november 28-án tûzték fel a ruhájukra a 
szalagot, amely jelzi: célegyenesbe értek a tanulás-
ban, már csak a legnehezebbnek tûnõ utolsó méterek 
vannak hátra.  8. oldal

Ismét Érd Szépe
A tavalyi sikerre való tekintettel idén is meg-
rendezik az Érd Szépe választást.

10

A tabella élén
Értékelés az őszi idény után a labdarúgó 
szakosztály vezetõitõl.

16

Ebédosztás rászorulóknak
Több mint kétszáz adag paprikás krumplival, péksüte-
ménnyel, forró teával vendégelték meg a rászorulókat az 
érdi gyülekezetek advent elsõ vasárnapján. Az egyházak 
összefogásával és a Szociális Gondozó Központ támoga-
tásával még három alkalommal rendeznek vendégséget 
Érd legelesettebbjeinek karácsony elõtt. A tervek szerint 
az ételosztás jövõre is folytatódik. 4. oldal

Arnóti András 
kiállítása

Nem véletlenül kölcsö-
nözte és fogalmazta át 
Ady Endre versének – Az 
Értõl az Oceánig – cí-
mét Arnóti András, aki a 
Városi Galériában meg-
nyílt önálló kiállításának 
az „Érdtõl az Óceánig” 
elnevezést adta. 7. oldal

Érd, Kálvin tér 3-5. (Lidl mellett)
Ünnepi nyitva tartás: Szo.: 06. 9-13 h, Vas:  07. 9-13 h, Szo.: 13. 9-15 h,

Vas.: 14. 9-16 h, Szo.: 20. 9-16 h, Vas.: 21. 9-18 h
Megtalálhatóak vagyunk a facebookon: Ázsia Áruház Érd Kálvin tér

Jön a KARÁCSONY! Még nem tudja, mit vegyen szeretteinek!?
Térjen be hozzánk. Nálunk biztosan talál valami kedvére valót!

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

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

TÓTH TAMÁS 
Bejelentkezés 06/23-522-369-as számon,  
fogadóóra előzetes telefonos egyeztetés alapján 
keddi napokon.

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

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

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

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

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

 6.  KOPOR TIHAMÉR   06/30-211-1963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: Minden hónap első hétfőjén 17-
18 óráig a Jószomszédság Könyvtárban, Sárd u. 35.

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

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

 9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ  06/20-513-7218 
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő egyeztetés 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.judit@erdifidesz.hu. Képviselői fogadó-
óra: telefonos egyeztetés alapján minden hónap har-
madik hétfőjén 18-19 óra között a Polgárok Házában

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

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

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

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

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

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

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

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

Ködös, hideg november végi 
délelőtt. Az utca üres, az em-
berek behúzódnak a meleg la-
kásokba. Nem csoda; a nyúlós 
idő nem a közelgő adventet, 
inkább a mindenszenteki elmú-
lást idézi. Borongós hangula-
tom egycsapásra megváltozik, 
ahogy belépek a Dr. Dizseri 
Tamás Habilitációs Központ aj-
taján. Bent nagy a sürgés-for-
gás, ebédhez készülődnek a fi-
atalok, az emeletről karácsonyt 
idéző dallamok szûrődnek le 
– adventi fellépéseire próbál a 
Csengettyûs együttes. 

A harmincöt fogyatékos fi-
atalnak napközbeni ellátást 
nyújtó épületben már minden a 
közeledő ünnepről szól: míves 
kerámiatárgyak, asztaldíszek 
készülnek a karácsonyi vásárra 
az alagsori kerámiamûhelyben. 
A fiatalok agyaggolyókat gyúr-
nak, azokat formákba alakít-
ják, elsimítják; a puha agyagba 
csipkés terítőt nyomkodnak, és 
kész is a mintás tál, amit aztán 
szakavatott kezek mázaznak, 
majd kiégetnek. Készül itt bög-
re, mécsesházikó, ajtótábla és 
adventi koszorú, sőt, szappan- 
és vajtartó is. 

Szakszóval habilitációs foglal-
koztatásnak nevezik ezt a tevé-
kenységet: a fiatalok napi négy 
órában olyan munkát végezhet-
nek, amely fejleszti képessége-
ket, kivívja mások elismerését, 
ráadásul még egy kis pénzt is 
keresnek vele. Az elkészült ke-
rámiákat karácsonyi vásárokon 
árulják a központ munkatársai 
– ilyenkor, advent idején, bi-
zony hétvégén is. Most zömmel 
a Székesfehérvári Püspökség jó-
tékonysági és kézmûves vására 
készülnek – ennek a rendez-
vénynek évről évre meghívottja 
a Habilitációs Központ –, de az 
érdi Magyarok Vásárán is kap-
hatók lesznek a míves portékák 
(a karácsonyi vásárokon meg-
szokott áraknál jóval olcsób-
ban). Aki szeretne hamarább 
bevásárolni, a központba is ellá-
togathat hétköznaponként 8 és 
16 óra között; a Hivatalnok utca 

42-ben bárki kedvére válogathat 
– és amellett, hogy gazdagabb 
lesz egy szép kerámiával, még a 
központot is támogatja.

A házat advent idején bejár-
ja a csengettyûszó: próbál a 
Csengettyûs együttes, amely 
évek óta nagy sikerrel szerepel 
nemcsak érdi, hanem más tele-
pülések rendezvényein is; fel-
léptek többek közt Kolontáron 
is. Vezetőjük, Bolyki Eszter ösz-
sze sem tudja számolni, hány 
helyre hívják őket karácsonyig. 
Zenélnek Budapesten, a teréz-
városi templomban, Pátyon, 
elutaznak idősotthonba, és 
számtalan rendezvényre, ahová 
hívják, várják őket – természe-
tesen ingyen. Az együttesnek 16 
tagja van, közülük általában ti-
zenketten lépnek fel egyszerre. 
A csengettyûzésre bizony nem 
minden fogyatékos fiatal ké-
pes: szemkontaktus, folyama-
tos koncentráció kell hozzá, no 
meg a lelkiismeretes felkészítő 
munka, és persze a résztvevők 
szorgalma, lelkesedése.

A fent vázolt kép – kerámi-
ázó, zenélő, meg varró (mert 
varrómûhely is van) fiatalok, 
akik védett körülmények közt 
dolgoznak – valóban idilli. El 
kell azonban mondani azt is, 
hogy a harmincöt fiatal csak-
nem harmada nem képes arra, 
hogy habilitációs foglalkoztatás-
ban vehessen részt. Õk az egyik 
kis helyiségben játszanak, ahol 
apró gyerekeknek való kirakó-
sok, foglalkoztatók várják őket. 
Ezeket a fiatalokat „lezserek-
nek” hívják, míg az önállóbba-
kat (akik zenélnek, agyagoznak, 
varrnak) „nagyoknak”. Vannak 
még a „kicsik”, akik nem szoba-
tiszták, nem beszélnek, akiket 
etetni, pelenkázni kell. Ami kö-
zös mindhárom csoportban, az 
a kedvesség, a szeretet látható 
igénye és nyújtani vágyása. Egy 
kedves mosolyért a látogató si-
mogatást, ölelést kap cserébe, 
és hangos köszönést – már at-
tól, aki tud beszélni. 

– Aki itt dolgozik, az elhiva-
tottságból teszi – mondta la-

punknak az intézmény veze-
tője, Paróczai Zoltánné. Vele 
együtt kilenc munkatársa van 
a központnak, amely a tervek 
szerint hamarosan bővülni fog, 
és több súlyosan fogyatékos fia-
talt is el tudnak majd látni.

– Jó lenne, ha ez a tervünk 
megvalósulhatna, mert a szülők 
válláról le tudnánk venni a gon-
dot pár órára. A halmozottan 
fogyatékos fiatalokkal együtt- 
élni a családban bizony hu-
szonnégy órás munkát jelent. 
Ezeknek a szülőknek már az 
is kikapcsolódás, ha pár szót 
válthatnak a szomszédjukkal 
– tette hozzá az intézményve-
zető, aki azt is elmondta, hogy 
nemsokára megkapják az egész 
épületet, amelyen jelenleg egy 
másik intézménnyel osztoz-
nak. Most láthatóan szûkösen 
vannak a családi házban, ahol 
külön szobában foglalkoznak a 
„kicsikkel” és a „lezserekkel”, 
és a „nagyoknak” is kell a hely 
a kerámiázáshoz, a varráshoz. 
A csengettyûsöknek például 
nem is jutott külön helyiség, ők 
a varrómûhelyben próbálnak. 
Van természetesen egy étkező 
is, meg egy – nevezzük így – 
hall, ahonnan a szobák nyílnak, 
és ahol mindenki megfordul (a 
fiatalok is, hiszen itt nincs „el-
különítés), és a megbeszélések-
nek is ideális terepe. 

Ezen a délelőttön több megbe-
szélés is zajlik a hallban, mivel a 
karácsony előtti hetek igencsak 
sûrûek: a napi feladatok mellett 
be kell csomagolni az elkészült 
kerámiákat, amelyeket el is kell 
adni a vásárokon, emellett az 
intézmény dolgozói segítenek 
az egyházakkal közös adventi 
ételosztás megszervezésében, 
és igyekeznek az hozzájuk járó 
fiatalok családjának is segítsé-
get nyújtani, hogy azok köny-
nyebben átvészeljék a téli hóna-
pokat. Egy fogyatékos, magáról 
gondoskodni nem tudó fiatalt 
nevelő család több szempont-
ból nincs könnyû helyzetben, 
talán mondani sem kell, hogy 
anyagilag sem. 

– Jár hozzánk egy testvérpár, 
akik teljesen egyedül maradtak, 
ráadásul a lánytestvér nehezen 
gyógyítható betegséggel küzd. 
Õk nagyon sok tekintetben se-
gítségre szorulnak: nemcsak a 
napi kötelességekben, a lakás 
fenntartásában, hanem például 

a tüzelő előteremtésében is. Az 
sajnos csekély segítség, hogy 
valakitől kapnak egy csomó ki-
selejtezett ablakot, azzal, hogy 
verjék ki belőle az üveget, az-
tán szedjék szét és tüzeljék el… 
Ilyenkor jó szolgálatot tesz az ál-
talunk létrehozott Emberi Hang 
Alapítvány, amelyen keresztül a 
fiatalok és családjaik segítséget 
kaphatnak. Az alapítványnak 
van egy kisbuszra is, amely a 
hozzánk járók nyaraltatásakor, 
a csengettyûsök fellépéseikor, 
illetve a kerámiák árusításakor 
felbecsülhetetlen segítséget je-
lent. Fenntartását pályázati for-
rásból fedezzük. Helyi önkor-
mányzati, illetve minisztériumi 
pályázatokból, cégek adomá-
nyaiból jutunk egyébként pénz-
hez, eszközökhöz – tette hozzá 
Paróczai Zoltánné. 

Kérdésünkre, hogy mire vol-
na leginkább szükségük a csa-
ládoknak, a válasz az: tüzelő-
re. És pénzre, amin a központ 
dolgozói megvehetik mindazt, 
amiben ezek a családok hiányt 
látnak. Az alapítványnak már 
ezer forint is nagy segítséget 
jelent.

– Az adventi időszakban min-
den vasárnap ételosztást ren-
dezünk a helyi egyházakkal. 
Ezeken az alkalmakon nemcsak 
azok érzik jól magukat, akik 
ételt, törődést kapnak, hanem 

mi is – feltöltődve megyünk 
haza, mivel nagyon jó érzés 
adni, főleg olyanoknak, akik a 
leginkább rászorulnak, akik a 
legelesettebbek. Jó lenne, ha az 
utolsó vasárnap, azaz december 
21-én bejglit is tudnánk oszta-
ni, így ha páran felajánlanának 
egy-két rúd süteményt, azt meg-
köszönnénk. Családjainknak 
egyébként úgy segítünk a kará-
csony megünneplésében, hogy 
23-án meleg ételt szállítunk 
nekik. Ezeket az ételosztáso-
kat nem tudnánk lebonyolítani 
a támogatóink nélkül, akiknek 
ezúton is köszönöm a segít-
séget – hangsúlyozta Paróczai 
Zoltánné, hozzátéve: szeretnék 
januárban és februárban is se-
gíteni meleg étellel a rászoru-
lókat.

Azokban a családokban, ahol 
fogyatékos fiatal él, már az is 
segítség, hogy létezik ez az in-
tézmény, ahol a sérült gyerek-
kel napközben foglalkoznak, 
ahol szeretetet, törődést, elfog-
laltságot – és nem mellesleg: 
étkeztetést – kapnak. A fiatalok 
pedig szemmel láthatóan jól 
érzik magukat, és nemcsak 
azok, akik dolgozhatnak vagy 
a Csengettyûs együttesben ze-
nélnek. Aki elmegy hozzájuk 
– mondjuk azért, hogy egy-egy 
szép kerámiatárgyat vásároljon 
karácsonyra – maga is saját sze-
mével győződhet meg róla.
A Dr.  Dizseri  Tamás  Habili

tációs  Központ  Emberi  Hang 
alapítványának  elérhetősége  és 
számlaszáma: 

30/9762520
104031363130533200000000
 Ádám Katalin

Patocska Olivér karácsonyi körútján  
a központnak is gyûjt
A ByTheWay  együttesből  kivált  Patocska  Olivér  karácsonyi 
adománygyûjtő körútjának utolsó állomása Érd lesz, december 
7én.  Ebből  az  alkalomból  a  Habilitációs  Központ  fiataljai
nak  gyûjt  adományokat  az  énekes,  aki  este  hét  és  nyolc  óra 
között  várja  a  vele  találkozni  kívánó  fiatalokat  egy  kötetlen 
beszélgetésre. És várja a felajánlásokat is – nem pénzt, hanem 
olyan tárgyat, ruhanemût, amit a gazdája már nem használ. 
A részletek Patocska Olivér facebookoldalán megtalálhatók.

A legelesettebbek mindennapjait teszik boldogabbá 

Advent a Habilitációs Központban
Az emeleten csengettyûk csilingelnek karácsonyi da-
lokat, az alagsorban gyertyatartók, kínálótálak ké-
szülnek, középütt pedig az adventi ételosztást és az 
együttes karácsonyi fellépéseit tervezik. E készülõdés 
kellõs közepébe csöppentünk, amikor ellátogattunk 
a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központba, ahol a 
munkatársak azon dolgoznak, hogy az ide járó har-
mincöt fiatalnak és családjának, valamint minden érdi 
rászorulónak boldog karácsonya lehessen.

Készülnek a kerámiák a karácsonyi 
vásárra

A csomagolásra váró, kész dísztárgyak remélhetõleg hamar gazdára találnak

A 
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Adventi fellépéseire próbál a Csengettyûs együttes
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Az eget már a háború sötét felhői 
fedték – és mégis iskola nyitott 
Érden. Bár egy fiatal jezsuita atya 
állt az ügy mögött, mégis kö-
rülvette őt akkoriban a hivatalos 
egyház némi ingerültsége, jólle-
het akadtak azért pártfogói is. 
Nem csoda, hogy Kerkai Jenő né-
mi visszatetszést váltott ki azzal, 
hogy meg kívánta kímélni a ka-
tolicizmushoz kötődő munkavál-
laló fiatalokat a „sekrestyepony-
vától”, s ezek helyett a korabeli 
szépirodalom társadalmi érdek-
lődéssel is bíró remekmûveit kí-
nálta olvasnivalónak. A népi írók 
társadalomkritikája nemegyszer 
a korabeli hivatalosságoknál is 
kiverte a biztosítékot. Kerkai Jenő 
azonban úgy gondolta, hogy a 
szociális igazságosság egyre éle-
sebben felvetődő kérdéseit nem 
szabad átengedni sem a jobb-, 
sem a baloldali radikalizmusnak. 
Éppúgy szembe kell menni az 
Európában egyre terjedő fasiz-
mussal, ahogyan a türelmetlensé-
géről hírhedté vált, messianiszti-
kus kommunizmussal is. A hit és 
az eszmék magasából a munkás- 
és parasztfiatalok napi gondjai 
felé fordult, s az 1936-tól megje-
lenő Dolgozó Fiatalság címû lapja 
jelentős visszhangot keltett. Az 
érdi Sina-kastély előtt álló szikla 
nemcsak arra figyelmeztet, hogy 
a csodálatos fekvésû klasszicizáló 
épületet érdemes lenne újjáépíte-
ni (bármilyen hajmeresztő ötlet 
is), de arra is, hogy a Katolikus 
Agrárifjúsági Legényegyletek 
Országos Szövetsége itt nyi-
totta meg első népfőiskoláját. 
A háborús évek ellenére 1943-ig 
19 hasonló intézmény kezdte 
meg munkáját szerte az ország-

ban, sőt, a korábban visszacsa-
tolt területeken is. Az alapgon-
dolat máig érvényes, különösen 
Belgiumban, Hollandiában, ahol 
az általános mûveltség mellé gaz-
dasági és számítógépes ismerete-
ket, nyelvtudást, nemzetközi kap-
csolatrendszert, és a mindennapi 
megélhetéshez egyébként nélkü-
lözhetetlen tudást adnak útrava-
lóul. A magyar történelemokta-
tásból sajnálatos módon kimaradt 
Európa nyugatának háború utáni 
történelme, inkább egy markáns 
ellenségkép kialakítására igye-
kezték használni a „rothadó kapi-
talizmus” társadalmi jelenségeit, 
ekképpen nincs is valós tudásunk 
az európai kereszténydemokra-
ta, keresztényszociális mozgal-
mak jelentőségéről. Alig tudunk 
valamit arról a Centrum pártól, 
amely német nyelvterületen a re-
formátusok, az evangélikusok és 
a katolikusok számára egyként 
tudta megteremteni a politikai 
cselekvés színterét, már Bismarck 
idejében olyan társadalombizto-
sítási, szociális és munkavédel-
mi rendszert dolgozva ki, amely 
máig mûködő és azóta is fino-
modó rendszer Németországban. 
Konrad Adenauerről mi csak 
annyit tudhattunk, hogy revan-
sista politikus, aki újrafegyverzi 
Németországot és fenyegeti a II. 
világháború utáni európai békét. 
Hogy a romokból, az erkölcsi 
válságból, a menekültáradatból 
talpra állította Németországot, 
hogy gazdasági és társadalmi 
mintaállammá tette, arról mi 
nem olvashattunk. Azok az érdi 
svábok, akiket innen kitelepítve 

az ország nyugati részében ho-
nosítottak, bizony első időben 
csak a nyelvi, kulturális és gaz-
dasági nyomorúságról adhattak 
volna hírt. A hatvanas, hetvenes 
években hazatérőkön persze már 
látszott, hogy egy másik világban 
élnek. Hogy a német újraegye-
sítés gondolatát már a Német 
Szövetségi Köztársaság első al-
kotmányában megfogalmazta 
Adenauer, az csak előrelátás, ám 
az általa és Alcide de Gasperi, 
valamint Robert Schuman által 
megálmodott közös Európa esz-
méje szintén az ő elgondolása. 

Messzire szaladtunk Kerkai 
Jenő elképzeléseitől, a KALOT 
mozgalom és a népfőiskolai 
kezdetek érdi emlékeitől, ám a 
kezdeményezés máig ható tanul-
ságokkal bír. Kerkai Jenő még 
Mindszenty Józseffel is vitába 
szállt, amikor a vallásos és a nem 
vallásos társadalmi közösségek 
együttélését, mi több, értékelvû 
együttmûködésének kereteit 
megfogalmazta. A Kisatya (mert 
ez volt a beceneve) úgy vélte, 
hogy azokat a közös vonásokat 
kell keresni a különböző politi-
kai és társadalmi csoportokban, 
amelyek egy keresztényszociális 
gondolatot az önfeladás kockáza-
ta nélkül tudnak közel hozni egy 
szociáldemokrata eszmerend-
szerhez. Ebben az érdi népfőis-
kolában, a Sina-kastély szépséges 
épületében többször megfordult 
Kerkai Jenő, akinek nagyhatású 
beszédei itt is visszhangot kel-
tettek. 

Érd befogadó volt a népfőiskola 
dolgában, most már csak megtar-
tó emlékezetére van szüksége.                                                    

  Antall István

Emlékezetkiesés

Valószínûleg fontos tanulságo-
kat lehetne levonni abból, ha 
valaki így ünnep előtt felmér-
né az emberek kívánságait és 
összesítené társadalmi státusz, 
esetleg nemek, életkor, kép-
zettség, vagyoni helyzet vagy 
éppen lakóhely szerint. A sor 
egyik szélén nyilvánvalóan az 
egykedvûek, a szkeptikusok 
foglalnának helyet, akik úgy 
vélekednek: nem olyan nagy 
dolog ez. Olyan nap a kará-
csony is, mint a többi. Nem kell 
itt semmi felhajtás, legfeljebb 
ha munkaszünet van, akkor ki-
alszom magamat, esetleg elme-
gyek a haverokkal és sörözünk 
egy jót, de nem kívánok én 
semmi különöset, hagyjanak 
engem békén az ilyen ünne-
pélyeskedéssel. A másik vég-
let jórészt a külvilágnak szól. 
Amikor már egy hónapja villog-
nak a kertbe állított agancsos 
mûszarvason az izzók, amikor 
úgy jelennek meg a csillogó 
fényfüzérek, kerülnek a kará-
csonyfa alá a csoda-ajándékok, 
hogy esetleg nincs is mögöttük 
érzés, nincs összetartozást je-
lentő együttlét, amikor a külső-
ségek az elsődlegesek.

Nyilvánvalóan torz, szélső-
séges kinövései ezek az ün-
nepkörnek, de sajnos, tagad-
hatatlanul jelen vannak. Arra 
pedig, hogy mitől lehet igazi 
az ünnep – mit kérjünk, mit 
kívánjunk karácsonyra – vég-
képp nincs szabály. Maradnak 
tehát a kisebb-nagyobb felso-
rolások; a komoly, vagy néha 
tréfának szánt kérések, kíván-
ságok, olykor pedig, leginkább 
gyerekeknél, a konkrét, írásba 
is foglalt kívánságlisták. Itt már 
találhatunk érdekes, elgon-
dolkoztató igényeket, és nem 
feltétlenül gyémánt nyakékre 
vagy drága értékpapírra, rész-
vényre kell gondolni, bár újab-
ban ilyesmiről is lehet hallani. 
Sokkal fontosabb ennél, hogy 
a leírt, vagy akár csak szóban 
előadott óhajok, ha őszinték, 

egyértelmûen megmutatják: ki-
nek mi hiányzik – és ezeken a 
hiánylistákon egyáltalán nem 
ritka a kézzel nem megfogható, 
boltban meg nem vehető aján-
dék kérése sem. Amikor azt 
kéri egy gyerek, hogy legalább 
ilyenkor az anyu legyen egész 
nap itthon. Vagy hogy az apu 
ne ugorjon fel ebéd után az asz-
taltól, mert dolga van, hanem 
üljön le velünk játszani. Vagy 
menjünk el együtt, kézen fogva 
valamerre, sétálni, beszélget-
ni, „csak úgy”. Jelzések ezek, 
komolyan veendő üzenetek, 
amelyeket érdemes megőrizni 
ünnep utánra is.

Mint ahogy jelzésértékûek 
az ilyenkor szokásos díszíté-
sek is. Kezdődnek ezek már 
kinn, színes lámpákkal a ker-
ti fenyőn, folytatódhatnak az 
ablakkeretre függesztett iz-
zósorral, de lehet csupán egy 
egyszerû, fagyönggyel ékesített 
kis koszorú is a bejárati aj-
tón. Tulajdonképpen mindegy, 
mert a lényeg úgyis beljebb 
van. Nem a konyhában, ahol 
talán már fő a töltött káposzta 
vagy sül a rántott hal, és nem 
is a szobában, ahol az adventi 
koszorún már mindegyik gyer-
tya ég és a karácsonyfa alól már 
mindenki elvitte az ajándékát, 
hanem még beljebb. Egészen 
belül, bennünk; hogy ott mi-
lyen kívánságok fogalmazód-
nak meg. Amikor, kihasználva 
az ünnep kínálta szusszanás-
nyi időt, végiggondoljuk saját, 
belső hiánylistánkat. Amikor 
sorra vesszük: mire vágyunk, 
mire lenne szükségünk ahhoz, 
hogy szeretteink is, meg mi is 
boldogabban éljünk. És egyál-
talán: mi kell ahhoz, hogy bol-
dog legyen az ünnep – sőt, ha 
lehet, akkor az ünnep utáni 
sok-sok hétköznap is.

A szerkesztõ jegyzete

Hiánylisták

A négy adventi vasárnapon gyertyagyújtásra várunk mindenkit a Városközpontban a Sétányon fel-
állított Betlehemnél és adventi koszorúnál. A programban adventi mûsorok hangzanak el, egyházi 
képviselők osztják meg az ünneppel kapcsolatos gondolataikat és a város vezetőivel közösen gyújtják 
meg a gyertyát. 

Forralt borral, meleg teával, bejglivel várjuk a résztvevőket. 

December 7-én vasárnap 15.00 órakor

Vendégünk:
SIMÓ KÁROLY alpolgármester

ANTUNOVITS ANTAL önkormányzati képviselő
DR. LITERÁTY ZOLTÁN református lelkész

Közremûködnek F. NAGY ERIKA SZÍNÉSZNÕ,
ROZMARING NÉMET NEMZETISÉGI KÓRUS

December 14-én vasárnap 15.00 órakor

Vendégünk:
DR. ARADSZKI ANDRÁS országgyûlési képviselő

HAJDÚ FERENC katolikus plébános
LABOSSA PÉTER evangélikus lelkész

Közremûködnek:
 az ÉRDI GENERÁCIÓK –DEÁK MIHÁLY, PETRÁS MÁTYÁS, DEÁK BALÁZS,

az ÚJVÁROSI JÉZUS SZÍVE TEMPLOM ZENEI EGYÜTTESE,

December 21-én vasárnap 15.00 órakor

Vendégünk:
DR. BÁCS ISTVÁN alpolgármester,

MOJZER GYÖRGY katolikus plébános és
FÓRIZS GYULA ZSOLT baptista lelkipásztor

Közremûködnek: 
BOGNÁR ANNA SZÍNMÛVÉSZNÕ,

 a BUKOVINAI SZÉKELY NÉPDALKÖR

Adventi gyertyagyújtás a Városközpontban

Az Érd Médiacentrum átalakí-
tásáról, az ezzel kapcsolatos 
tervekről esett szó a múlt szer-
dai polgármesteri sajtótájékoz-
tatón, amelyen Fekete Zoltán, 
az Érd Médiacentrum ügyveze-
tő-főszerkesztője számolt be a 
várható változásokról. 

– Szeretnénk, ha az érdi mé-
dia fontos szerepet játszana 
a közösségépítésben, illetve, 
hogy érezzék az itt élők: a hí-
rek, az érdieket és környékbe-
lieket érintő információk nekik 
szólnak, róluk szólnak, és ők 
nemcsak befogadói lehetnek 
ezeknek, hanem az ő kezde-
ményezésükre is születhetnek 
hírek. Ennek érdekében gondol-
juk újra az Érd TV, az Érd FM 
101,3 és az Érd Médiacentrum 
hírportál mûködését és szerepét 
a város életében – hangsúlyozta 
Fekete Zoltán. Mint mondta, a 
rádiónál heteken belül új, fia-
talos zenei arculatot alakítanak 
ki, azzal a szándékkal, hogy 
egy fókuszált célcsoportot is 

elérjenek. A mûsorstruktúra is 
megváltozik: január elsejétől 
Zónázó címmel napi hírmûsort 
indítanak, amely a város és a 
környék híreivel foglalkozik 
majd, és napi 2-3 alkalommal 
jelentkezik a jövőben. Köztünk 
marad címmel heti kulturális, 
közéleti magazint is hallha-
tunk majd a rádióban. Mindkét 
mûsort pályázati forrásból fi-
nanszírozzák; közel 5 millió 
forintot nyertek erre a célra az 
MTVA-tól.

– Az Érd TV jövő februártól 
új mûsorstruktúrával és remé-
nyeim szerint korszerûbb meg-
jelenéssel jelentkezik. A Híradó 
természetesen napi mûsor 
marad, és terveink szerint utá-
na minden nap különböző te-
matikájú (közéleti, magazin, 
sport, életmód, illetve a civil 
kezdeményezésekkel foglalko-
zó) magazinmûsorok kerülnek 
képernyőre. Megváltozik az 
Érd Médiacentrum honlapja 
is: erdmost.hu címmel lesz el-

érhető az érdi hírportál, míg 
a Médiacentrum oldalán a 
mûsorokról tudnak majd tájé-
kozódni az érdeklődők. Ez is 
egy sokkal színesebb, fiatalo-
sabb, dinamikusabb felület lesz, 
mint most; az a célunk, hogy a 
rádió és a tévé által készített 
anyagok rövidebb formában 
mihamarabb elérhetőek legye-
nek – mondta Fekete Zoltán, aki 
azzal zárta szavait: minden hírt 
szeretnének jól elérhetően köz-
zétenni, amely a város lakóinak 
életét közvetve vagy közvetle-
nül érinti.

T. Mészáros András a saj-
tótájékoztatón először két ér-
di vállalkozónak gratulált: a 
VOSZ Közép-magyarországi 
Regionális Szervezetének elnök-
sége Regionális Év Vállalkozója 
Díjban részesítette pénteken 
Kalita Jánost, a Kalita Tészta Kft. 
alapítóját, valamint Egri Csabát, 
az EGROKORR Festékipari Zrt. 
egyik tulajdonosát.

Ezt követően a polgármester a 

Regionális Év Vállalkozója Díjat kapott két érdi vállalkozó

Változások a helyi médiában:  
új mûsorok a televízióban és rádióban
Átalakul az Érd Médiacentrum; új, fiatalos zenei arculatot alakítanak ki az Érd FM 
101,3 rádiónál, és az Érd TV is új mûsorokkal bõvül 2015-ben – hangzott el a múlt 
szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón, amelyen T. Mészáros András az adventi 
programokról, a devizahiteleseket érintõ országos változásokról beszélt, és gratulált 
két érdi vállalkozónak a VOSZ Regionális Év Vállalkozója Díjának elnyeréséért.

fair bankokról szóló törvénnyel 
és a devizahitelek forintosítá-
sával kapcsolatosan mondta el 
véleményét a sajtótájékoztatón. 
Mint hangsúlyozta: a változá-
sok nagyon sok embert érinte-
nek Érden is.

– Megtörtént a bankok elszá-
moltatása, a múlt lezárása, és 
igazságot szolgáltattak a becsa-
pott, megtévesztett embereknek 
is. Ennek érezhető hatása lesz 
az érintettek pénztárcájára is, 
hiszen 25-30 százalékkal csök-
kenhet a törlesztőrészletük, ráa-
dásul mindenki számára átlátha-
tók lesznek a kamatváltozások 
– mondta T. Mészáros András, 
hozzátéve: a kamatfelár lakás-
célú jelzálogkölcsön-szerződés 
esetén nem haladhatja meg az 
4,5 százalékot, nem lakáscélú-
nál pedig a 6,5 százalékot. Ezek 
a változások az egész ország 
számára fontosak – hangsúlyoz-
ta a polgármester, aki végezetül 
az adventi városi eseményekre 
hívta fel a figyelmet: az egyhá-
zak és a szociális szervezetek 
karácsony előtt minden vasár-
nap meleg étellel várják a rászo-
rulókat délután egy és három 
óra között a Szociális Gondozó 
Központ udvarán (a Központi 
Kávéház mellett), míg a váro-
si adventi gyertyagyújtásra 15 
órától kerül sor a főtéren vasár-
naponként. Az ünnepségeken a 
városvezetők, illetve az egyhá-
zak képviselői is részt vesznek. 
Ugyanitt rendezik meg a városi 
Mikulás-ünnepséget december 
5-én és 6-án 9 és 13 óra között. 
December 23-án az Összefogás 
egyesület székháza előtt tarta-
nak ételosztást, és idén sem 
marad el a Horgászegyesület 
karácsonyi vendégsége. 

A pontos dátumokról az Érdi 
Újságban folyamatosan tájékoz-
tatást adunk.

 Ádám Katalin

Fekete Zoltán ügyvezetõ-fõszerkesztõ az Érd Médiacentrumnál tervezett változásokról számolt be a sajtótájékoztatón 
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Az egyházak együttmûködésé
ben zajló akció tavaly indult 
Érden; akkor a mûvelődési köz
pont előtt, míg most a Szociális 
Gondozó Központ udvarában 
– a Központi Kávéház mellett 
– rendezik az ételosztást, min
den adventi vasárnap 13 és 15 
óra között. 

Az idei első ebédet a Késői 
Eső Gyülekezet tagjai készítet
ték. Mint a csoport vezetőjétől, 
Császár Attilától megtudtuk, a 
220 adag étel 150 kiló krump
li, húsz kiló hagyma és húsz 
kiló kolbász felhasználásával 
készült. Harminc liter teát is 
főztek, és (egy helyi vállalkozó
nak köszönhetően, aki nagyon 
kedvezményes áron adta) friss 
péksütemény is jutott minden
kinek, és bárki vehetett a szép, 
piros almából is. Az ebédet a 
gyülekezet, illetve magánsze
mélyek adományaiból fedezték, 
emellett PETpalackok és újság
papír gyûjtéséből teremtették 
elő a szükséges összeget.

– Gyülekezetünk ezzel a 
szolgálattal szeretné kimutatni 
azt a szeretetet, amit valójában 
minden nap sugároznunk kéne 
a többi ember felé, nemcsak 
így, karácsonytájt. A meleg étel 
mellett szívesen nyújtunk lelki 
segítséget, tanácsot is, ha va
lakinek szüksége van rá – tette 
hozzá Császár Attila. 

Az ételosztásban minden hé
ten más és más érdi gyüleke

zet segédkezik, és a Szociális 
Gondozó Központ munkatársai 
is jelen vannak. A november vé
gi szitáló esőben sátrat húztak 
fel, tányért, evőeszközt bizto
sítottak, és ha szükséges volt, 
egyebekben is segítséget tudtak 
nyújtani a vendégeknek, ezen 
kívül a szervezőmunkát is vál
lalták. Elmondható tehát, hogy 
ez az ebédosztó akció közös 
munka eredménye, amiben so
kan örömmel vesznek rész – bár 
legjobban az örült, aki kapta. 
Voltak köztük hajléktalan em
berek és idős kisnyugdíjasok is; 
volt, akit az unokája kísért el, 
mások a barátaikkal érkeztek.

– Mióta a férjem meghalt, rit
kán jut meleg étel az asztalra. 
Egyedül vagyok, a fiamék külön 
laknak, nemigen tudnak támo
gatni, mert nehezen élnek, ed
dig ő volt az egyedüli kereső. Jól 
jön ez a lehetőség, az meg külön 
jó, hogy nemcsak meleg ételt, 
hanem kalácsot, péksüteményt 
is kapunk – mondta lapunknak 
özvegy Huszár Jánosné.

Nemcsak az ment haza jó 
érzéssel, aki kapott, hanem 
az is, aki adott. A Késői Eső 
Gyülekezet egyik fiatal tagja, 
neve elhallgatását kérő fiatal 
lány, úgy fogalmazott: jó érzés 
a legelesettebbeknek, legkiszol
gáltatottabbaknak segíteni.

– Nem tudhatom, ki miért él 
a társadalom perifériáján. Nincs 
jogom ítélkezni senki felett, vi

Ebédet osztottak a rászorulóknak az érdi gyülekezetek

Paprikás krumpli, törõdéssel fûszerezve
Több mint kétszáz adag paprikás krumplival, péksü-
teménnyel, almával, forró teával vendégelték meg a 
rászorulókat az érdi gyülekezetek advent elsõ vasár-
napján. Az egyházak összefogásával és a Szociális 
Gondozó Központ támogatásával még három alkalom-
mal rendeznek vendégséget Érd legelesettebbjeinek 
karácsony elõtt. A tervek szerint az ételosztás jövõre 
is folytatódik.

Advent elsõ vasárnapján paprikás krumpli, forró tea, péksütemény, alma 
várta a rászorulókat a Szociális Gondozó Központ udvarán

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a Magyarország helyi önkormányzatai-

ról szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény  
54. §-a alapján, a 251/2014. (XI.20.) 

határozatában foglaltaknak  
megfelelően,

2014. december 18-án, 17.00 órától 

KÖZMEGHALLGATÁST  
tart.

Helyszín:  
Polgárok Háza Díszterme  

– Érd, Alsó u. 3. 

A közmeghallgatáson a megjelentek 
közérdekű kérdést és javaslatot  

tehetnek.

MEGHÍVÓ – POZIVNICA
Az Érdi Horvát Önkormányzat  

szeretettel meghívja Önt és barátait 
a 2014. december 12-én (pénteken), 
18 órai kezdettel, a közelgő Ünnepek 

jegyében tartandó táncházába.

A Táncház helyszíne is ünnepi, 
az Érdi Vigadó Étterem és Kávézó  

(Érd, Alsó u. 2.)

Vendégeinket finom süteményekkel, 
délszláv zenével várjuk!

Más finom étel és ital fogyasztására is 
van lehetőség (térítés ellenében) 

az Érdi Vigadó 
Étterem és Kávézó kínálatából. 

szont továbbadhatom nekik azt 
a szeretetet, törődést, amit én 
kaptam. Az én életemben is vol
tak mélypontok, így átadhatom, 
nekem hogyan segített Isten, il
letve a többi ember ezekben a 
helyzetekben – mondta a fiatal 
lány, hozzátéve: ez az ételosztás 
neki is jó alkalom, hogy megta
pasztalja: amink van, hogyan 
adjuk tovább másoknak.

– Ha sikerül egyegy jó szót, 
mosolyt eljuttatni hozzájuk, 
már megérte. Sajnos, ezek az 
emberek általában szégyellik 
magukat, nem nyílnak meg, 
bezárkóznak. Idő kell ahhoz, 
hogy megértsék: van valaki, 
aki nem felejtette el őket – ez 
pedig Isten.

 Ádám Katalin A 
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A magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező, meghatározóan magyar 
bútorokat forgalmazó RS BÚTOR nemzeti elkötelezettségű vállal
kozásként ezzel a lépéssel deklarálja azon álláspontját, hogy egy ilyen 
döntést mindenekelőtt morális megfontolás kell hogy vezéreljen és 
nem a törvényi szabályozás. 
“Nem tervezünk létszámleépítést, hiszen meggyőződésünk, 
hogy azok a bútorvásárlók, akik bizalommal vásárolnak az RS Bú
toráruházak kínálatából, támogatólag fogadják a döntésünket és az 
Áruházak nyitva tartási idejében keresnek fel minket.”  mondta Pólya 
Miklós az RS brand tulajdonosa az RS hagyományosan megtartott 22. 
születésnapi rendezvényén.
Az RS Bútor kijelenti, hogy vissza kell adni a vasárnapot a magyar 
családoknak.

Az RS Bútoráruházak
2015. január 01-től

nem nyitnak ki vasárnap.

RS BÚTOR: A vasárnap a családoké!
- Nyitva tartás hétfőtől szombatig!

Információ és jegyvásárlás:
+36-20-3329-116

operetthajo@t-online.hu
www.operetthajo.hu

Szilveszteri
Operetthajó

A gyertyafényes hajóúton az OPERAHÁZ művészeiből alakult 20 fős 
OPERETTHAJÓ TÁRSULAT kiváló énekesei, hangszeres és táncművészei 

gondoskodnak az Ön szórakozásáról, felvonultatva az opera (Verdi, Puc-
cini, Bizet stb.), az operett (Csárdáskirálynő, Mosoly országa, Víg özvegy, 

Mariza grófnő stb.), az olasz (O sole mio), spanyol dal (Granada) és musical 
irodalom gyöngyszemeit (Kabaré, New York, Gershwin dalok, My fair Lady 
stb.) eredeti nyelveken, valamint bravúros hangszeres szólókat (Monti: 

Csárdás) és látványos jelmezekben előadott klasszikus, sztepp, magyar 
folklór és hastáncokat a 3 órás műsorban. Ízletes svédasztalunkról korlátlan 
italfogyasztással válogathat, éjfél után táncolhat és művészeinkkel együtt 

köszöntheti az Új Évet. A program 20 órától 01 óráig tart. SZILVESZTERI ÚJ 
PROGRAMJAINK: Szilveszteri Zenehajó Szalonzenével és Tánccal, 

Szilveszteri Zenehajó Diszkóval és 
Tánccal. Karácsonyi Ajándékozási 
Tipp! Ajándékozza meg szeretteit az 
Operetthajó 2015-ös nyári szezonjára 
szóló jeggyel kedvezményesen még 
az idei évi áron!

Zenehajó Szalonzenével és Tánccal
Zenehajó Diszkóval és Tánccal

Helyi szolgáltatók

Hirdetni szeretne?
+36 1 814 4767 +36 20263 2514
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Nemcsak az otthonokban, 
templomokban, hanem a város-
központban is felgyulladt az el-
ső gyertya az adventi koszorún 
múlt vasárnap. A főtéren rende-
zett bensőséges hangulatú ün-
nepséget délután három órakor 
rendezték; a szervezők a mûsor 
mellett bejglivel, teával, forralt 
borral várták a vendégeket.

– Az adventi gyertyagyújtást 
a mûvelődési központ szervezi 
immár harmadik alkalommal. 
A koszorút a Kertbarát Kör tag-
jai készítik, és a város mûvészeti 
csoportjai is fellépnek a négy 
vasárnapi rendezvényen. Ma, 
az első gyertya meggyújtásakor 
az Ófalusi óvodába járó gyere-
kek kedveskedtek nekünk egy 
kis mûsorral – mondta lapunk-

nak Szedlacsek Emília, a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központ ve-
zetője. A kicsik kedves adventi 
köszöntője mellett Varga Berta 
és a Szirmok Női Kar előadását 
láthatták, hallgathatták a vendé-
gek az ősz utolsó vasárnapján.

Az adventi gyertyagyújtáson 
a város vezetői is részt vesz-
nek mind a négy hétvégén, és 
az egyházak képviselői is meg-
osztják az ünneppel kapcsola-
tos gondolataikat. November 
30-án Erdélyi Takács István 
református lelkész szólt az 
egybegyûltekhez. Lukács evan-
géliumából idézte a Jézus szüle-
tésekor a pásztorok előtt megje-
lenő angyal szavait: „Mert íme, 
hirdetek néktek nagy örömet, 
mely az egész nép öröme lesz”.

– Jó lenne, ha bennünk, a 
családunkban ez az öröm meg-
sokszorozódna. Jó lenne, ha oda 
tudnánk fordulni egymáshoz, ha 
a szívünket meg tudnánk mutat-
ni, és még jobban megbecsülni, 
megtartani azt, amit kapunk. 
Nagy készülődésben vagyunk 
ilyenkor, de minden pillanatot, 
lehetőséget használjunk ki arra, 
hogy keressük, kutassuk – és 
így meg is találjuk – azt az örö-
met, amiről beszélt az angyal, 
ami a mi szívünkbe, lelkünkbe 
vezet bennünket. Legyen teljes 
a felkészülésünk ezzel – mondta 
Erdélyi Takács István, sok-sok 
örömet kívánva mindenkinek az 
adventi időszakra, illetve kará-
csonyra, ami az igazi születés, 
újjászületés, öröm ünnepe.

Szabó Mihály görög katolikus 
parókus egy élő karácsonyfá-
val lepte meg az ünneplőket: a 
fa ő maga, illetve két édesapa 
volt, rajta a díszek, azaz a leg-
értékesebb ajándékok pedig a 
gyerekek.

– Ne csak gyermekeink, uno-
káink legyenek számunkra a 
nagy ajándék, hanem mi, öre-
gek is legyünk azok egymás, 
illetve gyermekeink, unokáink 
számára. Ez nyilván akkor tör-
ténik meg a maga teljes valósá-
gában, ha Istent is elfogadjuk 
ajándéknak – mert úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött 
fiát adta – hangsúlyozta a görög 
katolikus parókus, hozzátéve: 
egyháza november 15-től kez-
dődően két szóban határozza 
meg a karácsonyi felkészülés 
lényegét: láss, nézz! 

– A pásztorok hallottak és lát-
tak; a bölcsek a csillagot látva 
érkeztek meg ahhoz, akit meg 
kell látni: a jászolban a gyer-
meket, a gyermekben az Istent, 
a gyermekben a Megváltót, a 
gyermekben az irgalmas és 
emberszeretőt, a csodatevőt, 
a halottakat feltámasztót, azt, 
aki mondja: elmegyek és helyet 
készítek számotokra. Legyen 
mindannyiunk számára ez az 
időszak a gyógyító szeretet 
ideje; gyógyuljanak be a sebek 
(testiek és lelkiek) a gyógyító 
szeretet által – kívánta Mihály 
atya.

Az adventi koszorún az első 
gyertyát T. Mészáros András 
polgármester gyújtotta meg 
– Tóth Tamás alpolgármester 
segédletével –, aki egy Márai 
Sándor-idézettel kívánt boldog 
karácsonyt és boldog készülő-
dést: „Karácsonykor az ember 
mindig hisz egy kissé a csodá-
ban, nemcsak te és én, hanem 
az egész világ, az emberiség, 
amint mondják, hiszen ezért 
van az ünnep, mert nem lehet a 
csoda nélkül élni.”

 Ádám Katalin

Ünnepi mûsorral, süteménnyel és adventi gondolatokkal várták az érdieket

Adventi gyertyagyújtás a fõtéren
November 30-án felgyulladt az elsõ gyertya az adventi koszorún, nemcsak az 
otthonokban, hanem a város adventi ünnepségén is. A fõtéren álló betlehemnél 
Erdélyi Takács István református lelkész és a Szabó Mihály görög katolikus paró-
kus osztotta meg gondolatait az egybegyûltekkel, akiket nemcsak mûsorral, hanem 
süteménnyel és teával, forralt borral is megvendégeltek a szervezõk.  

Az élõ karácsonyfa: Szabó Mihály görög katolikus parókus és a gyerekek
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T. Mészáros András és Tóth Tamás meggyújtják az elsõ gyertyát az ad
venti koszorún

Az ófalusi óvodások mûsorával kezdõdött az adventi gyertyagyújtási ünnepség

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2014. december 
1-jétől módosul a Pest Megyei Kormányhivatal kormányabla-
kainak és a járási székhelyek okmányirodáinak ügyfélfogadási 
rendje, a következők szerint:

Hétfő: 7.00 – 17.00
Kedd:   8.00 – 18.00
Szerda: 8.00 – 20.00
Csütörtök: 8.00 – 18.00
Péntek: 8.00 – 16.00

Okmányirodáink és kormányablakaink nyitva tartásáról 
honlapunkon, valamint a http://www.nyilvantarto.hu/ olda-
lon tájékozódhatnak.

December 5-én és 6-án újra jönnek a mikulások Érd fõterére! 
Délelõtt 9 órától déli 1 óráig várnak mindenkit, szeretettel.  
Lesz csoki, meg cukorka is, sõt, még krampusz is!

Ismét jönnek a mikulások!

Így írok ÉN…
a SZEPES GYULA MŰVELÕDÉSI KÖZPONT

irodalmi pályázatot hirdet érdi, Érd környéki fiatalok részére
a MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából.

A pályázat témája kötetlen.
 KATEGÓRIÁK: vers, mese, monda, rövid elbeszélés

A PÁLYAMŰVEK BEADÁSI HATÁRIDEJE  
2015. JANUÁR 10.

A pályaműveket az alábbi címekre várjuk:
elektronikusan a katalin@szepesmk.hu e-mail címre

vagy a Szepes Gyula Művelődési Központ 
2030 Érd, alsó utca 9. postacímre.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK: 
maximális terjedelme két  A/4-es oldal 

(10000 karakter, 2 cm margók, 1 sorköz).
A pályaműveken kérjük feltüntetni az alkotó nevét, 

értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét, 
az életkorát és a tanintézet nevét, ahol tanul.

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2015-ben  
a MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor 
a Szepes Gyula Művelődési Központban.

További információ kérhető 
az alábbi telefonszámon:  

06 23 365 490 / 115 mellék.

Kérjen személyes konzultációt
hirdetési tanácsadónktól!

l
kovaridora@helyitema.hu

Hirdessen Ön is
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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.  

Kulturális és tudományos 

programok
2014. december 8 – 14.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu 
Kérjük, iratkozzon fel hírleve-
lünkre! 
Jegyvásárlás: hétfőtől – pén-
tekig 10-18 óráig, hétvégén 
rendezvénytől függően, a ren-
dezvény 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:

December 12. pénteken 18 órakor
a kamarateremben
A Poly-Art alapítvány cso-
portos kiállítása. Megnyitja: 
Bániczkiné Major Julianna. 
Közreműködik: Daróci 
Lajosné, az IRKA vezetője. 
Megtekinthető: 2015. január 5-ig 

Színházbérlet 2014.  
 
Felhívjuk figyelmüket a decem-
beri időpont- és műsorválto-
zásra!  
 
December 14-én, vasárnap 15 órakor 
Ron Aldrige 
csak kétszer vagy fiatal 

vígjáték. Fordította: Hamvai 
Kornél
Szereplők: Hűvösvölgyi Ildikó, 
Mikó István, Nagy Gábor, 
Egri Márta, Nyírő Bea, Boros 
Zoltán, Tébi Márta 
Díszlet, jelmez: Theatrum 
Maximus 
A rendező munkatársa: Szabó 
Anikó
Rendező: Bodrogi 
Gyula Kossuth-díjas, Kiváló-és 
Érdemes Művész, Jászai Mari-
díjas

Előzetes:

Micimackó bérlet III/3.
December 15-én, hétfőn 10 és 14 órakor 
kiskarácsony nagykarácsony 
a Kolompos együttes karácso-
nyi műsora 
Eseti belépőjegy: 800 Ft, mely 
már csak a 14 órási előadásra 
kapható.

December 28. vasárnap 16 óra 
Hadikfalvi Betlehemes 
a Bukovinai Székely Népdalkör  
előadása. A programra a belé-
pés ingyenes!

December 29. hétfő 18 óra 
A kaktusz virága 
zenés komédia Nádas Gábor 
– Szenes Iván slágereivel
Szereposztás: 
Hujber Ferenc, Xantus Barbara, 
Bugár Anna, Harmath Imre, 
Schlanger András, Sándor Péter 
Vokál/táncosok: Görgényi 
Fruzsina, Gere Orsolya,
Élőben kísér a Chameleon Jazz 
Band.
Belépőjegy: 3200 Ft 
Jegyek elővételben kaphatók a 
művelődési központ jegypénz-
tárában hétköznapokon 10-18 
óráig., és a  
Domi Tours Irodájában 
(Budai  út 24.)

December 31-én, szerdán 20 órától

Szilveszteri bál
Büfé – tombola – családias 
hangulat
Közreműködik a ROZBORA  
zenekar. Jegyek elővételben 
kaphatók hétvégeken

Telefon: 06 23/364-097 vagy a 
06 30/597-8817
Mindenkit szeretettel vár a bál 
házigazdája Zelenka Lászóné 
Ilonka

Klubok foglalkozásai:
 
Vitalitás klub
Információ: Makai József  
06-20/911-4652
December 8. hétfő 17 óra
Télapó ünneplés  

Kern Péter Kaktuszkör
http://www.erdikaktusz.eoldal.
hu/ 
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2
Információ: Libnárné Herczeg 
Ilona 06-20/ 517-1130
December 12. péntek 17 óra  
Kaktuszos karácsony

Irodalomkedvelők klubja 
Vezeti: Daróci Lajosné 
December 12. péntek 16.30 óra 
Klubnap, az új IRKA szétosztá-
sa, őszi antológiánk bemutatá-
sa, szétosztása
18 óra   A Poly-Art Galéria meg-
nyitó, majd az IRKA  második 
3x3-as születésnapi pályázatá-
nak értékelése

Ingyenes meridián torna
Élj 100 évet egészségesen a 3-1-
2 meridián gyakorlatokkal!
Ingyenes gyakorló klub
hétfőnként 9 órakor!
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Kiállítás:

Az előtéri kiállítótérben
Manó világ varázsa   
Gombor József és Szép Adrien
a két felnőtt „nagy gyerek”, kik 
mesében élik furcsa életüket.
Megtekinthető: december hónapban.

A fotógalériában
Érd képeken fotókiállítás
Érd a Duna-Art Fotóklub tagjai-
nak szemével
Megtekinthető: decemberben hétköz-
napokon 10-19 óra  között.

 
Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4. 
Tel.: 06-23-363-036

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás 
Keddtől – péntekig  
 10,00–17,00
Szombat-vasárnap:  10,00-18,00

Állandó kiállítások 
1.  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők.
2.  A Kárpát-medence tudomá-

nyos 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,- 

Múzeumbarát köri előadás 
December 9. (kedd) 17,00 óra
Kecskés Ferenc (középiskolai 
tanár, Budai Középiskola) 
Nyitvatermők nyomában, 
Kubában 

A Magyar Földrajzi Múzeum 
tetőtéri előadóterme, valamint 
a kocsiszín kisebb rendezvé-
nyekre bérbe vehető
kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel összeegyez-
tethető célokra. Információ: 
Kovács Nóra – (06-23) 363-036

 

A Magyar Földrajzi Múzeum tetőtéri 
előadóterme 50 fős rendezvényekre 
bérbe  vehető  kulturális,  közműve-
lődési  alaptevékenységgel  össze-
egyeztethető célokra. 

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

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól és díjszabá-
sáról bővebb információt a 
365-470 telefonszámon, vagy 
a www.csukalib.hu honlapon 
talál.

A felnőttkönyvtár programja 
December 10. (szerda) 17 óra
Pódiumest – a Poly-Art 
Alapítvány rendezvénye.

A  gyermekkönyvtár  
programja
December 9. (kedd) 14 órától
Kreatív kedd. Játékos kézmű-
ves foglalkozás kicsiknek és 
nagyoknak. Karácsonyváró
Dekoráció, ajándékötletek…
Részvételi díj: 100 Ft

December 10.(szerda) 13 óra 
Mesemondó verseny alsó tago-
zatos diákoknak

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!)

Ünnepi nyitvatartás
Felnőtt-, Gyermek és Zenei 
könyvtár:
2014. december 24-28. 
(szerda-vasárnap) és 
2014. december 31 – január 4.
 Zárva
Jószomszédság és Parkvárosi 
Könyvtár: 
2014. december 24 – január 4. 
 Zárva 

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása
Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)

2030 Érd, Alsó u. 2.
erdigaleria@gmail.com

06 23-360-143

Arnóti András
képzőművész kiállítása

Érdtől az óceánig
címmel

Megtekinthető:  
december 13-ig

hétfő – kedd:  10 – 19 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat:  8 – 13 h
Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h 
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
kedd, csütörtök:  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h
Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, 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

Szerb közmeghallgatás

Az Érdi Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Közmeghallgatást 

tart 
2014. december 5-én 

pénteken, 18:00 órától 
a Polgárok Háza 

Dísztermében 
(2030 Érd, Alsó utca 3.)
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december 8. hétfő
8:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
8:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

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

Főzzünk okosan! 1. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 50’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:35 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
11:05 Ízőrzők 19.
11:35 Fény-Kép kulturális magazin
16:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:45 Óceániai csavargások 4/3. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’  
rendező: Cséke Zsolt 

17:15 Mozgás sportmagazin
17:45 Fény-Kép kulturális magazin
18:15 Erzsébet-út 2. rész 

Magyarországi programajánló 45’
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda mérkőzés Érd – FIGH Futura Roma
21:00 Erzsébet-út 2. rész 

Magyarországi programajánló 45’
21:45 Híradó ism.
22:00 Szibéria 17/5. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

22:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:45 Híradó ism.

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

Főzzünk okosan! 1. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 50’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

9:20 Mozgás sportmagazin
9:50 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

10:05 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – FIGH Futura Roma
11:35 Erzsébet-út 2. rész 

Magyarországi programajánló 45’
16:00 Híradó
16:15 Fény-Kép kulturális magazin
16:45 Óceániai csavargások 4/3. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’  
rendező: Cséke Zsolt 

17:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/85. 
18:30 Ízőrzők 20.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 Fotográfia 

fekete-fehér, magyar játékfilm, 1972 77’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Zolnay Pál 
operatőr: Ragályi Elemér 
szereplő(k): Zala Márk, Iglódi István, 
Sebő Ferenc 

21:20 Híradó ism.
21:35 Bibliai Szabadegyetem 90/85. 
22:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:50 Fény-Kép kulturális magazin
23:20 Szibéria 17/5. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

23:50 Híradó ism.

december 10. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Óceániai csavargások 4/3. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’  
rendező: Cséke Zsolt 

9:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:30 Aggódunk érted… 

Főzzünk okosan! 1. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 50’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:20 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-
dalom

10:50 Bibliai Szabadegyetem 90/85. 
11:50 Szibéria 17/5. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

16:15 Híradó
16:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:45 Erzsébet-út 2. rész 

Magyarországi programajánló 45’
17:30 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – FIGH Futura Roma
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 Óceániai csavargások 4/4. 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 4/4. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’  
rendező: Cséke Zsolt 

22:00 Oliver Hardy: Amikor az egy is túl sok 
Burleszk

22:20 Erzsébet-út 2. rész 
Magyarországi programajánló 45’

23:05 Híradó ism.

december 11. csütörtök
8:00 Híradó 
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Aggódunk érted… 

Főzzünk okosan! 1. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 50’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

9:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:50 Erzsébet-út 2. rész 

Magyarországi programajánló 45’
10:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
11:05 Oliver Hardy: Amikor az egy is túl sok 

Burleszk
11:25 Fény-Kép Kulturális magazin
11:55 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:10 Híradó
16:25 Mozgás sportmagazin
16:55 Ízőrzők 20.
17:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:40 Óceániai csavargások 4/4. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’  
rendező: Cséke Zsolt 

18:10 Mozgás sportmagazin
18:40 Oliver Hardy: Amikor az egy is túl sok 

Burleszk

19:00 Híradó 
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fotográfia 

fekete-fehér, magyar játékfilm, 1972 77’ 
12 éven felülieknek! 
rendező: Zolnay Pál 
operatőr: Ragályi Elemér 
szereplő(k): Zala Márk, Iglódi István, 
Sebő Ferenc 

21:10 Bibliai Szabadegyetem 90/86. 
22:10 Híradó ism.
22:25 Erzsébet-út 2. rész 

Magyarországi programajánló 45’
23:10 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó ism.

december 12. péntek
8:00 Híradó
8:15 Bibliai Szabadegyetem 90/86. 
9:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:30 Óceániai csavargások 4/4. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’  
rendező: Cséke Zsolt 

10:00 Szibéria 17/5. rész  
magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

10:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
10:45 Aggódunk érted… 

Főzzünk okosan! 1. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 50’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

11:35 Fény-kép kulturális magazin
16:00 Híradó 
16:15 Ízőrzők 20.
16:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:00 Erzsébet-út 2. rész 

Magyarországi programajánló 45’
18:00 Mozgás sportmagazin
18:30 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:00 Erzsébet-út 2. rész 

Magyarországi programajánló 45’
20:45 Mozgás sportmagazin
21:15 Suttogások és sikolyok  

színes, magyarul beszélő, svéd filmdráma, 
1972 95’ 
16 éven felülieknek! 
rendező: Ingmar Bergman 
operatőr: Sven Nykvist 
szereplő(k): Ingrid Thulin, Harriet Andersson, 
Liv Ullmann 

22:50 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:05 Híradó ism.

december 13. szombat
9:00 Híradó
9:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

10:00 Szibéria 17/5. rész  
magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

10:30 Ízőrzők 20.
11:00 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – FIGH Futura Roma
15:10 Híradó
15:25 Mozgás sportmagazin
15:55 Óceániai csavargások 4/4. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’  
rendező: Cséke Zsolt 

16:25 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:40 Bibliai Szabadegyetem 90/86. 
17:40 Fény-kép kulturális magazin
18:10 Aggódunk érted… 

Főzzünk okosan! 2. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 50’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
19:30 Oliver Hardy: Hát nem szörnyű az élet? 

Burleszk
20:00 Aggódunk érted… 

Főzzünk okosan! 2. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 50’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

20:50 Erzsébet-út 2. rész 
Magyarországi programajánló 45’

21:35 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
ism.

22:05 Oliver Hardy: Hát nem szörnyű az élet? 
Burleszk

22:35 Suttogások és sikolyok  
színes, magyarul beszélő, svéd filmdráma, 
1972 95’ 
16 éven felülieknek! 
rendező: Ingmar Bergman 
operatőr: Sven Nykvist 
szereplő(k): Ingrid Thulin, Harriet Andersson, 
Liv Ullmann 

december 14. 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 20.
11:25 Bibliai Szabadegyetem 90/86. 
15:15 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
15:45 Aggódunk érted… 

Főzzünk okosan! 2. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 50’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:35 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:50 Oliver Hardy: Hát nem szörnyű az élet? 

Burleszk
17:20 Fény-Kép kulturális magazin
17:50 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
18:20 Csak tükörben – vallási műsor 10’
18:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Erzsébet-út 1.rész 

Magyarországi programajánló 45’
19:45 Szibéria 17/5. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

20:15 Mozgás sportmagazin
20:45 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:45 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
22:15 Szibéria 17/5. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

22:45 Suttogások és sikolyok  
színes, magyarul beszélő, svéd filmdráma, 
1972 95’ 
16 éven felülieknek! 
rendező: Ingmar Bergman 
operatőr: Sven Nykvist 
szereplő(k): Ingrid Thulin, Harriet Andersson, 
Liv Ullmann 

2014. december 8 – december 14.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

A november  21-i  tárlat megnyi-
tója  több  szempontból  is  rend-
hagyónak minősült.  Egyrészt  a 
Városi  Galéria  háromesztendős 
fennállása óta még nem fordult 
elő, hogy a kiállítás megnyitóját 
a  szokásos  lágy  muzsika  he-
lyett  pergő  fúvós  produkcióval 
kezdték.  Ez  a  parányi  epizód 
–  amelyben  a  Zwickl  Ágoston 
vezette  Lukin  Fúvószenekar 
mûködött közre – Arnóti András 
önálló  tárlatát nemcsak szokat-
lanná,  de  különlegessé  is  tette. 
Másrészt  újdonságnak  számí-
tott az is, hogy – bár eddig még 
nem élt a lehetőséggel – az alko-
tót ezúttal maga Kéri Mihály, a 
galéria mûvészeti  vezetője mu-
tatta be a nagyszámú érdeklődő 
közönségnek.  Hamar  kiderült, 
hogy ennek a gesztusnak a hát-
terében évtizedes baráti és kolle-
giális kapcsolat áll. Kéri Mihály 
és Arnóti András  egyazon gim-
názium  egyazon  évfolyamában 
töltötték  középiskolai  éveiket, 
de kisebb-nagyobb megszakítá-
sokkal  élet-  és  pályaszakaszaik 
a  későbbiek  során  is  többször 
összetalálkoztak.
 „Érdtől az Óceánig” írta föl ki-

állítása  elejére  a  képzőmûvész, 
aki  Ady  Endre:  Az  Értől  az 
Oceánig  jól  ismert  versének  cí-

mére reflektált ezzel. A szójáték 
konkrét történésre is utal, hiszen 
Arnóti a hatvanas évek végén, a 
hetvenes évek elején egy Érden 
mûködő  mûvészeti  csoportban 
dolgozott Kéri Mihállyal és több 
mûvésztársával együtt  – kezdte 
megnyitóját  a  galéria  vezetője, 
majd a mûvészet mélységeit ku-
tatva kifejtette: 
–  A mûvészet  fogalma  meg-

lehetősen  csuszamlós,  meg-
foghatatlan  képlet,  amiről 
úgy  kétezer-ötszáz  éve  más 
és  más,  gyakran  egymásnak 
homlokegyenest  ellentmon-
dó  meghatározások  születnek. 
A mûvészettudományok  év-
ezredes  bekerítő  hadmûvelete 
–  mármint,  hogy  tárgyukat  be-
fogják végre – úgy tûnik, rendre 
hiábavalónak  bizonyult,  a  cél-
pont  végül  mindannyiszor  el-
mozdult az őt befogadni kívánó 
szándékok elől.
Ráadásul  a  kortárs mûvészet 

számtalan alakban tûnik  fel, és 
egyre bővülnek a kifejezési esz-
közei – tette hozzá Kéri Mihály. 
Arnóti  András  képi  világa  az 
impresszív  és  az  expresszív  ki-
fejezésmód kettősségét mutatja. 
A mûvészi kifejezésmód ugyan-
is – kissé  leegyszerûsítve –, két 
egymástól  eltérő  megközelítés-

re szûkíthető. Egyik, amikor el-
sősorban a külső világ inspirálja 
inkább  a  képi  kifejezést,  a má-
sik, ha a mûvész személyisége, 
önnön  pszichéje,  belső  állapo-
tának  kivetülése  a  mûalkotás. 
A mûvész  e  duális  állapot,  e 
két, egymástól  távoli kiindulási 
pont köztes mezsgyéjét járja be 
inkább. Vándorútja során magá-
ba építve érdeklődésének föllelt 
tartalmait:  legyenek  azok  lát-
vány-  vagy  mitológiai  elemek, 
gondolati  absztrakciók,  töredé-
kek,  szín-  és  forma  variációk, 
idézetek,  történelmi  utalások, 
szimbólumok,  egy  szép  női 
mell,  egy  falusi  templom  ülő-
padjának  éle,  sámánjel,  kis  el-
szálló  dallam,  káosz  vagy  rend 
és csönd. 
Arnóti  alkotásait  látva  egy 

meglehetősen  összetett  világ 
tanúi  vagyunk,  ahol  a  mûvész 

érdeklődésének,  érzékenységé-
nek  fragmentumai,  befejezet-
len  töredékei,  mint  kaleidosz-
kópban,  egy  pillanatban  végül 
egyetlen  egésszé  szerveződnek 
a  mûalkotásban,  vagy  akár  itt, 
e kiállítás együttesében. Az ösz-
szetettség  a  kiállított  alkotások 
többségében  tetten  érhető,  de 
leginkább  a  Franz  Kafkát meg-

idéző  sorozatban  érzékelhető. 
Bejegyzések  Franz  K.  napló-
jába  címmel  készült,  öt  rész-
ből  álló  sorozatában  az  egyre 
arctalanabbá  váló  világban  élő, 
egyre  kiszolgáltatottabbá  váló 
egyén  léthelyzetét  villantja  föl. 
Honnan  jövünk,  kik  vagyunk, 
hová  megyünk?  –  fogalmazza 
meg  képi  világában  újra  meg 
újra a kérdést. Kéri Mihály úgy 
véli:  Arnóti  festői  módszerét 
többszörösen  egymásra  vetített 
képként képzelhetjük el, ahol a 
mû egyik síkja egyfajta intellek-
tuális mező, a másik a formai, a 
festői  nyelvében  megjelenő  ré-
teg.  A kiállított  alkotások  több-
sége ilyen, de az utóbbi időben 
készült  ceruzarajzokon  –  az 
 összesen  tizenkettő,  közülük  a 
hat szorosan egymás mellett el-
helyezett grafikáin – már letisz-
tul, egyszerûsödik a képfelület, 
és ezek a rajzok tulajdonképpen 
mintegy  vázát  mutatják  meg  a 
táblaképeken  látható  rétegezett 
festői világnak. 
De  hol  van  itt  az  óceán?  Az 

Ady  Endrétől  kölcsönzött  –  át-
fogalmazott – verscím és a köl-
temény maga a költő útját jelzi, 
a  vágyat  és  a  reményt,  hogy 
életmûve  végül  az  egyetemes 
mûvészet részévé válik, befut a 
nagy  óceánba.  „Akarom,  mert 
ez  bús  merészség,  Akarom, 
mert  világ  csodája.  Valaki  az 
Értől  indul  el  S befut  a  szent, 
nagy Oceánba.” – írja Ady Endre 
költeményének  utolsó  verssza-
kában.  Az  óceán  messze  van, 
főként  egy  onnan  távoli,  kis 
közép-európai  országból  néz-
ve. Nem magától értetődő tehát 
az  a  magyar  mûvészet  törté-
netiségében  megfogalmazott 
vágy,  hogy  természetes módon 
részese  legyünk  egy  tág  euró-
pai  kulturális  párbeszédnek, 
amelyből  olyan  festőóriások  is 
kimaradnak,  mint  Csontváry, 
Gulácsy  vagy  Tóth  Menyhért 
–  fogalmazott  Kéri  Mihály, 
majd  hozzáfûzte:  annak  remé-
nyében, hogy mégis  teljesülhet 
a  vágy,  hogy  nemcsak  néhány 
ritka kivétel, hanem az arra ér-
demes  magyar  képzőmûvészet 

is  –  Arnóti  Andrással  együtt 
– végül befut az egyetemes kul-
túra világtengerébe.
Arnóti  András  alkotásait 

Bécsben,  Cipruson,  Németor-
szágban,  Belgiumban  és  szá-
mos  Budapesten  látható  kiállí-
tásait  követően december  13-ig 
az  érdiek  is megcsodálhatják  a 
Városi Galériában.   Bálint Edit

Arnóti András festõmûvész kiállítása a Városi Galériában

Út az egyetemes kultúra világtengerébe
Nem  véletlenül  kölcsönözte  és  fogalmazta  át  Ady  Endre  versének  -  Az  Értõl  az 
Oceánig - címét Arnóti András, aki a Városi Galériában megnyílt önálló kiállításá-
nak az „Érdtõl az Óceánig” elnevezést adta. Ahogyan Ady versében bízik abban, 
hogy bárhonnan indult is el, életmûve végül az egyetemes mûvészet részévé válik, 
befut a nagy óceánba – úgy az ezúttal Érden bemutatkozó alkotó is abban remény-
kedik, teljesülhet majd a vágya, hogy a magyar képzõmûvészet, s vele együtt õ is 
végül eljut majd az egyetemes kultúra világtengerébe.

Színek és formák - az alkotó belsõ világának kifejezõi
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A Néhány és sok címû alkotás Teréz anyának állít emléket

Arnóti András és Kéri Mihály nemcsak iskolatársak voltak, de mûvész-
kollégák is lettek, így a galériavezetõ örömmel vállalta, hogy a kiállító 
munkáit maga mutassa be az érdi közönségnek
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Felemelő, megható és fergete-
ges szalagavató ünnepséget tar-
tottak az Érdi Gárdonyi Géza 
Iskola és Gimnázium végzős 
diákjai városunk sport- és ren-
dezvényközpontjában, az Érd 
Arénában. Két évfolyam, a 12.a 
és a 12.b osztály tanulói büsz-

kén, ám kissé lámpalázasan áll-
tak katonás sorban a kíváncsi 
szemek előtt, hogy osztályfőnö-
kük egyenként feltûzze ünnep-
lő ruhájukra a felnőtté válás jel-
képét, az iskola emblémájával 
ellátott emlékszalagot. Apró, de 
értékes szimbóluma ez annak, 

hogy ezek a diákok többéves ki-
tartó munkájuknak köszönhető-
en immár a célegyenesbe értek. 
Már csak a – számukra talán a 
legnehezebbnek tûnő – utolsó 
méterek maradtak hátra. 

Szép hagyomány ez, amit a 
gárdonyisok ezen a november 

Megható és látványos ünnepség az Érd Arénában

Feltûzték a szalagot a végzõsökre
Egy újabb nemzedék búcsúzik jövõre az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Gimnáziumtól. A tusculánumi intézményben 2010-ben kezdõdött a középiskolai 
oktatás, és jövõre már másodszor tartanak érettségit az iskolában, amikor azok 
vizsgáznak majd, akik 2011-ben iratkoztak ide a középfokú oktatásra. A végzõs 
diákoknak november 28-án tûzték fel a ruhájukra a szalagot, amely jelzi: célegye-
nesbe értek a tanulásban, már csak a legnehezebbnek tûnõ utolsó méterek vannak 
hátra. A Gárdonyi iskola immár második szalagavató ünnepségét tartotta meg a hét 
végén az Érd Arénában.

végi estén együtt ünnepelhet-
tek meg a város és az iskola 
vezetésével, a tanárokkal, szü-
leikkel, diáktársaikkal, baráta-
ikkal és ismerőseikkel. A két 
osztály tanulói büszkék arra, 
hogy eddig eljutottak, hiszen a 
látványos, jól sikerült eseményt 
hosszú hónapokig tartó felké-
szülés előzte meg, ami a tanulás 
mellett várt rájuk. A végzős diá-
kok bizony nem kevés energiát 
és időt fektettek a rendezvény 
sikerébe, szüleik pedig nem ke-
vés anyagi áldozatot hoztak an-
nak érdekében, hogy ez a szá-
mukra óriási jelentőségû, várva 
várt esemény olyan tökéletes 
és emlékezetes legyen, amilyen-
nek elképzelték. Természetesen 
megérte a fáradtságot, hiszen 
nagyszerû, látványos program-
mal lepték meg az ünnepség 
résztvevőit. A két osztály tanu-
lói elsősorban gyönyörûséges 
keringőjükkel bûvölték el, majd 
osztálytáncaikkal szinte köny-
nyekig megnevettették közönsé-
güket. Előtte azonban Pintérné 
Bernyó Piroska, a Gárdonyi is-
kola igazgatója mondott ünnepi 
beszédet, amelyben kiemelte az 
osztályközösségek erényeit, si-
kereit, majd felidézte az együtt 
töltött évek legszebb emlékeit, 
és arra is ígéretet tett, soha nem 
felejti el őket! A végzősökhöz  
szólva mondta: 

– Örülök, hogy mai napig 
szívesen őrzitek irodám ajta-
ját a szünetekben. Örülök, 
hogy jól érzitek ott magatokat! 
Hiányozni fogtok jövőre! – is-
merte el az igazgatónő, majd a 
tárgyi emlékekről, így például 
az ajándékba kapott, a diákok 
által készített fapadról is em-
lítést tett, és megosztotta jókí-
vánságait: 

– Kívánom nektek, hogy álmai-
tok váljanak valóra, de a jelleme-
tek maradjon ilyen, mert akkor 
minden rendben lesz, eléritek 
mindazt, amit szeretnétek. 

Pintérné Bernyó Piroska meg-
említette, hogy ennek a napnak 
a hagyományát az előző évfo-
lyam diákjai alakították ki, így a 
mostani végzősöknek már csak 
folytatni kellett a megkezdett 
utat, amit a tavaly elköszönt 
elődeik kitapostak a számukra, 
ám tanúsíthatja – fûzte hozzá 
–, hogy méltó folytatásról tesz-
nek bizonyságot. Végül gratu-
lált mindegyik végzős diáknak, 
megköszönve a szüleiknek, 
hogy gyakran áldozatok árán is, 
gyermekeik mellett álltak, biz-
tatták őket, és egyengették az 
útjukat. Köszönet illeti tanárai-
kat is, akik nemcsak tudásukat 
adták át nekik, hanem egyénisé-
gükkel, tiszteletre méltó szemé-
lyiségükkel is jó példát mutat-
tak. A szalagot büszkén viselő 
diákoknak már csak az a feladat 
maradt, hogy éljenek mindaz-
zal a lehetőséggel, amit kaptak, 
és jóra fordítsák a beléjük táp-
lált tudást és szeretetet – zárta 
szavait az igazgatónő, majd az 
osztályfőnökök sorra feltûzték 
az éretté válást szimbolizáló 
szalagot a 2015-ben érettségiző 
gimnazistáknak. A diákok nevé-
ben elhangzott köszönő szavak 
után pedig kezdetét vette a jö-
vőre búcsúzó két évfolyam sze-
met gyönyörködtető keringője, 
amelyeket nem sokkal később 
a jóval pergősebb, viccesebb 
táncprodukciók, az osztálytán-
cok követtek. Mint megannyi 
gyönyörûséges hattyú a kéklőn 
csillogó tavon, úgy ragyogták 
be a hófehér ruhában tündöklő 
szépséges lányok és mellettük a 
férfiasan viselkedő, csinos ifjak, 
az ideiglenesen táncparketté 
alakult küzdőteret az Arénában. 
A kiválóan megtervezett, re-
mekül sikerült koreográfiának 
megfelelően fegyelmezetten, 

szinte minden lépésükre odafi-
gyelve lejtettek a modern kerin-
gő zenéjére a fiatalok. Pár per-
cig talán sikerült is elhitetniük, 
hogy az imént a mellükre kerü-
lő, jelképes szalag „egycsapás-
ra” felelősségtudó felnőttet va-
rázsolt belőlük. Szerencsére, a 
keringők után az osztálytáncok 
következtek, amelyekben újra 
„önmaguk lehettek”, mert ismét 
a rakoncátlan, lázadó, talán kis-
sé zabolátlan és merészebb, de 
kétségkívül a korosztályuknak 
megfelelő arcukat mutathatták 
meg a szalagavató főszereplői, 
a végzős diákok. Remek, vicces 
tánckoreográfiák következtek, 
merész kosztümökben – eseten-
ként alig valamiben – amelyek-
kel nemcsak mosolyt csaltak az 
arcokra, hanem meg is nevettet-
ték a közönséget. A két külön-
böző mûfajt képviselő táncpro-
dukciójukkal nem mondtak sem 
többet, sem kevesebbet annál, 

mint hogy ők is e két véglet – a 
felnőtté válás és a gondtalan, lá-
zadó kamaszkor – egyre szûkülő 
mezsgyéjén egyensúlyoznak 
még. Mindkettő küzdelmes és 
nagyszerû a maga nemében, 
de közel az idő, amikor végleg 
át kell lépni azt a küszöböt, 
amikor minden (tánc)lépésért 
vállalni kell a felelősséget! Nem 
véletlen, hogy a végzősök ve-
gyes érzelmekkel veszik tu-
domásul, hogy oly kevés van 
már hátra a szép középiskolai 
évekből! Egyben azonban biz-
tosak lehetnek, hogy az Érdi 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Gimnáziumban a középis-
kolai tanulmányaikat 2011-ben 
megkezdő végzős diákok már 
túl vannak az emlékezetes és 
jól sikerült szalagavatójukon, 
amivel tovább bővíthetik majd 
a diákélet legemlékezetesebb 
eseményeinek tárházát. 

 Bálint Edit

A végzõs diákoknak egyenként feltûzték a szalagot
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Sárközi Márta, az Érdi Tankerület vezetõje, Pintérné Bernyó Piroska, az 
iskola igazgatója és Pintér Imre bûnmegelõzési tanácsadó a közönség 
soraiban élvezték a diákok táncprodukcióit

A végzõs diákok virágcsokorral köszönték meg a pedagógusoknak a törõ
dést és odafigyelést

A felnõtté válás szimbolikus tánca a keringõ: fegyelmezetten, elegánsan 
lejtették a végzõs diákok

Felszabadult, „bulizós” táncmix a 12.a osztály elõadásában

kaleidoszkóp
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– Legutóbb a Ketten Párizs ellen cí-
mű filmben forgatott, ahol Berta 
szerepét játszotta.

– Berta egy tüneményes nősze-
mély, korombeli, bár én egy picit 
idősebb vagyok nála. Sok-sok sze-
retettel és öniróniával létezik, de 
pofozkodik, ami rám egyáltalán 
nem jellemző. Én soha nem ütöt-
tem még meg senkit, ha a szak-
mában ilyesmire volt szükség, ak-
kor is igyekeztem úgy tenni, hogy 
ne fájjon. Most két általam imá-
dott fiút pofoztam, nagyon ügye-
sek voltak! 

– Mindig is színésznőnek ké-
szült?

– Megkaptam a sorstól azt, ami-
re vágytam. Három éves korom-
ban, 1943-ban, a világháború kellős 
közepén, a nagymamámék zöldsé-
ges kertjében bejelentettem a nö-
vényeknek, hogy mi történik majd 
velem. Állítólag húsvétkor, a kis 
fodros szoknyácskámban a piros-
paprikákhoz fordultam – mert ők 
voltak a barátaim –, és azt mond-
tam: „Papókák, színészno leszek”. 
Ez egy érdekes kijelentés volt ak-
koriban, hiszen se rádió, se televí-
zió és semmiféle támaszt nem kap-
hattam ehhez a kis mondatomhoz. 
Elmondhatatlan nagy öröm, hogy 
teljesült az álmom: színésznő let-
tem, és ezzel rengeteg emberi sors-
ba bújhattam bele. Ha belebújsz 
valakinek a bőrébe, azzal magadé-
vá kell tenned annak az embernek 

az idegrendszerét, a gondolatait, a 
kort, amiben játszódik a történet. 
Ezért akartam színésznő lenni!

– Van olyan dolog, ami hiány-
zik az életéből?

– Borzasztó nagy fájdalmam, 
hogy kéményseprő már soha nem 
lehet belőlem, mivel nem bírok 
felmenni a tetőre. A viccet félre-
téve: évekkel ezelőtt össze-vissza 
törtem magam, aminek még meg-
vannak a maradványai, nehéz fel-
állni, leülni, menni… De teszem 
a dolgom, és a Ketten Párizs el-
len forgatását is bot nélkül csinál-
tam végig. Mindig volt egy kéz, 
amibe bele tudtam kapaszkodni, 
így nem derült ki, hogy nem va-
gyok teljesen stabil. Berta viszont 
ment, szaladt, és ehhez elég ko-
moly felkészülésre volt szükség. 
Több sétát, mozgást iktattam be 
a napjaimba, és falusi gyerek ré-
vén az én drága nagyanyám vajá-
kosságait előszedve gyógyítottam 
magam. BZS

MÁR A MAJÁK KŐTÁBLÁI IS 
ÁRULKODTAK
Nagyon nagy kincs volt a kakaó-
bab: 100 szemért adtak egy rab-
szolgát, 12 szemért egy nőt meg 
lehetett vásárolni, egy kecske 6 
szemet ért, kettő szemért pedig 
egy fej káposztát vagy egy kiló 
krumplit lehetett venni. Ezt már 
a maja kőtáblák is rögzítették.
 
EURÓPA MEGISMERTE
A CSOKOLÁDÉT
Kolumbusz Kristóf felfedezte 
Amerikát, megízlelte a barna le-
vest, de nem izlett neki. Később 
Hernán Cortés Európába hozta a 
kakaómagokat is. Hamar felfigyel-
tek a csokoládé élettani hatására is, 
és kedélyjavítóként fogyasztották. 
Európában a kezdeti kísérletezge-
tések után rájöttek, hogy a kakaó-
mag meleg vízben jól oldódik, ké-
sőbb mézet is tettek az oldatba.
 
MÁRIA TERÉZIA
ÉS A FORRÓ CSOKI
Kezdetben, az európai uralko-
dói körökben kezdett el terjedni 
a csokoládé, ami eljutott Mária 
Terézia udvarába is. A Császárné 
híres forró csokoládé fogyasztó 

volt, külön csokoládéfőző sza-
kácsnővel! Sokáig, 300 éven ke-
resztül egyébként kizárólagosan a 
hollandok hozták Európába a ka-
kaót. Először folyékony állapot-
ban fogyasztották, majd egy hol-
land kémikus kitalálta, hogyan le-
het tejcsokoládét készíteni. A ka-
kaóból a pörkölés után kivonták a 
kakaóvajat. Ezek után az édesség 
elindult hódító útjára.

(A tejcsokoládét a svájci Daniel 
Peter találta ki 1878-ban A holland 
Konrad van Houten a kakaóvaj ki-
nyerését dolgozta ki 1818-ban.)
 
KEDVENCÜNK,
A MACSKANYELV
Stühmer Frigyes hambur-
gi cukrászmester 1868-ban ala-
pította az első csokoládégyá-
rat Magyarországon. A csokolá-
dé virágkora a századfordulón 
volt, akkor már több mint száz 
kisüzem működött hazánkban. 
A Stühmer jelen volt Rómában, 
Párizsban és Velencében, de a 
Gerbeaud-nak is volt saját cso-
koládégyára. Gerbeaud Emil ta-

lálta ki az egész világon kedvelt 
macskanyelvet és konyakmegy-
gyet. Ebben az időszakban a 
Magyarországon előállított csoko-
ládék semmivel sem voltak hát-
rébb, mint a belga vagy a svájci 
csokoládégyárak termékei.

NE KENJÜK A CSOKIRA
AZ ELHÍZÁST?
Farkas Elemér 25 éve dolgozik a 
szakmában. Azt mondja, míg az 
1900-as évek elején egy magyar 
lakos 3-4 kilogramm cukrot fo-
gyasztott egy év alatt, addig ma 
ez a szám körülbelül 30-40 kilo-
gramm. A szakember szerint cso-
koládét bármennyit ehetünk, az 
nem egyenlő a cukorfogyasztással. 
Ugyanígy változott a csokoládéfo-
gyasztás is: míg korábban évente 2 
kilót fogyasztott egy magyarországi 
lakos, ma körülbelül 3,9 kiló valós 
csokoládét eszik meg egy évben. 
Kimagaslóan magas csokoládéfo-
gyasztók az írek, a skótok, akik 15 
kilót is megesznek évente, a belgák 
és a svájciak 12, a németek 9, az 
osztrákok pedig 7 kilót. Érdekesség, 

hogy míg Hollandiában 7 kiló körü-
li a csokoládéfogyasztás személyen-
ként, az elhízott emberek száma 10 
százalék alatti. 
 
MEG KELL TANULNI ÉTCSOKO-
LÁDÉT FOGYASZTANI!
– Sokan azért nem szeretik a cso-
koládé ezen fajtáját, mert nem 
tudják, hogyan kell enni. A leg-
többen gyorsan bekapkodják. 
Nem jó módszer – vallja Farkas 
Elemér. A 60, 70, 80 százalékos 
kakaótartalmú csokoládékat kis 
kockára kell törni, majd a nyel-
vünkre helyezve, lassan ízlelget-
ve fogyasztani. Így nyílnak ki a 
csokoládé valódi ízei. A nagy már-
kák 4-6 féle kakaóbab keverékét 
használják a csokoládékészítés-
hez, izgalmasabbá téve az íze-
ket. Természetesen a termés so-
ha nem egyforma. A kakaó mag-
ja nagyon savas. Több ültetvény-
ről kell vásárolni kakaóbabot, és 
azok százalékos arányának ke-
verésével érik el azt, hogy az ön 
kedvelt csokoládéja minden év-
ben ugyanolyan ízű legyen!

Kedvenc csokoládénk titka
Farkas Elemér nevéhez fű-
ződik a sokak által budapes-
ti csokoládépalotaként em-
legetett Csokoládé Múzeum 
megalapítása. A szakember 
több mint húsz éve foglalko-
zik csokoládéval, segítségé-
vel kalandoztunk a keserű 
kakaóbabtól az édes finom-
ságokig.

Mit mondott Pécsi 
Ildikó a paprikáknak?

Mindig is színésznő szeretett volna lenni Pécsi Ildikó, aki már 
gyerekkorában közölte a kertben növögető paprikákkal: ő bi-
zony a világot jelentő deszkákra készül. A Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas művésznő örömmel nosztalgiázott.

Immár negyedik alkalommal ismerte el 
a szakma és a nagyközönség azokat az 
egészségügyi dolgozókat, orvosnőket és 
pedagógusokat, akiknek munkája nélkü-
lözhetetlen a közösség számára. A novem-
ber 20-án tartott gálán hét olyan, köztünk 
élő hősnő vehette át a Richter Aranyanyu 
Díjat és a Ridikül Magazin különdíját, aki 
segítő szakmában dolgozik, mégis a min-
dennapokban csekély anyagi és erkölcsi 
elismerésben van része.  Az idei díjazot-
tak elsősorban a speciális problémákkal 
küzdők és a hátrányos helyzetből indu-
lók életében játszanak meghatározó sze-
repet. Van közöttük, aki szülők nélkül ne-
velkedő fiatalokat vagy éppen fogyatékkal 
élőket támogat és segíti őket egy teljesebb 
élethez, és olyan is, akinek munkája a ko-
raszülött vagy cukorbeteg kisgyerekek és 
hozzátartozóik mindennapjaiban elen-
gedhetetlen. A Richter Aranyanyu Díj az 
évek alatt a női önbecsülés növelésének, 
a hétköznapi hősök elismerésének jelké-
pévé vált.

ARANYANYU DÍJ
A NŐKÉRT, NŐKNEK 

A már negyedik éve tartó program célja, 
hogy minél jobban ráirányítsa a figyelmet 
azokra a nőkre, akik a környezetünkben 
élnek, akik a családjukért, hivatásukért és 
közösségünkért egyaránt sokat tesznek.  
A több mint egymillió forint összdíjazású 
versenyre idén rekordszámú, közel 400 je-
lölés érkezett.

„Számunkra minden nő már akkor 
Aranyanyuvá vált, amikor jelölték a díjra. 
A célunk éppen az, hogy mindenki vegye 
észre a környezetében észrevétlenül tevé-
kenykedő hősnőket, akik erőn felül tesznek 
a közösségekért. A Richter a Nőkért progra-
munk egyik alappillére az Aranyanyu Díj. 
Szeretnénk elérni, hogy a pedagógusok és 
az egészségügyben dolgozó nők a minden-
napokban nagyobb figyelmet, a társadalom 
részéről is nagyobb megbecsülést kapjanak” 
— hangsúlyozta Beke Zsuzsa, a Richter 
Gedeon Nyrt. kommunikációs vezetője. 

A zsűri kategóriánként négy, vagyis ösz-
szesen 12 jelöltet juttatott a döntőbe. Ők 
lehetőséget kaptak arra, hogy történetüket 
a nagyközönség is megismerje.   

A NAGYKÖZÖNSÉG A HÁTRÁNYBÓL 
INDULÓKAT TÁMOGATJA 

Az Aranyanyu jelöltek tízezreket buzdítot-
tak szavazásra, a döntősökről készült kis-
filmeket több mint 20 ezren töltötték le. A 
legnagyobb rajongótábora az orvos kate-
gória jelöltjeinek volt, ők kapták a beérke-
ző szavazatok közel felét. 

Az idei év legnagyobb meglepetése az 
egészségügyi szakdolgozó kategória kö-
zönségdíjasa Oláh Éva, aki rajt-cél győ-
zelmet aratott. A kistarcsai kórház nővéré-
ről készült kisfilm volt a legnépszerűbb a 
szavazók körében. Éva fiatalon elveszített 
édesanyjának fogadta meg, hogy tanulni 
fog és segít másoknak, jelenleg éppen az 
érettségire készül. Roma származása miatt 
jelentős hátránnyal indult, ahogy mondja: 
„többszörösen kellett bizonyítanom, hogy 
elfogadjanak, de nem adtam fel”.  Évát jelö-
lője és betegei földre szállt angyalként emle-
getik, de ő ezen csak szerényen mosolyog. 
Azt mondja, neki egyetlen vágya volt, hogy 
segíthessen másoknak és az megvalósult.

A közönség pedagógus kategóriában 
Egerszegi Sándorné, Ilona fejlesztőpe-
dagógust díjazta. Ica nénire száznyolcvan 
enyhe és közepes fogyatékkal élő gondozott 
tekint úgy, mint családtagra, pótanyukára. 
Szeretettel, odaadással fordul feléjük, azt 
vallja, hogy nem irányítani kell őket, hanem 
kézen fogva, együtt menni velük az úton. 
Szabadidejében sportversenyekre viszi őket 
és drukkol azokért, akikért más nem. A si-
keteket és nagyothallókat megtanította kéz-
jelekkel énekelni, létrehozta és vezeti az or-
szág első jelnyelvi kórusát, a Gaudete-t. 

Dr. H. Nagy Katalin, az orvos kate-
gória közönségdíjasa is végig vezette a 
listát. Kati néni az, aki a legtöbb szava-
zatot kapta minden döntős közül. Dr. H. 
Nagy Katalin gyermekdiabetológus a cu-
korbeteg gyermekek és hozzátartozóik tá-
mogatására tette fel életét, bármilyen élet-
helyzet adódik, Kati nénire éjjel-nappal le-
het számítani. Közösségük, a Hétpettyes 
Angyalok könyvet jelentetett meg a diabe-
tesről, több száz gyereket támogat és min-
den évben közös táborokat is szerveznek.

 „A közönségszavazatok is bizonyítják, 
hogy az emberek nyitottak és érzékenyek az 
aktuális szociális és társadalmi problémák-

ra, megérinti őket a hátrányos helyzetűek és 
a kiszolgáltatottak ügye. Látható, hogy a kö-
zönség a szavazatokkal nemcsak az erejükön 
felül teljesítő nőket díjazta, hanem az ügyet 
is, amit képviselnek” — mondta Rácz Zsuzsa, 
a Richter Aranyanyu Díj egyik megálmodója.

A ZSŰRI VÁLASZTOTTJAI GYEREKEK 
ÉS FIATALOK SEGÍTŐI 

A programhoz idén műsorvezetőként  
D. Tóth Kriszta is csatlakozott. A kate-
gória egy-egy győztesét a már jól ismert 
zsűri tagjai: Dr. Gyarmati Andrea olim-
pikon, gyermekorvos; Kriston Andrea, a 
Kriston Intim Torna módszer kidolgozó-
ja; Nagy Tímea olimpiai bajnok párbaj-
tőrvívó; Dobó Kata színésznő, és a „házi-
gazdák”: Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon 
Nyrt.  kommunikációs vezetője, valamint 
Rácz Zsuzsa író közösen választották ki. 

A pedagógus kategóriában a zsűri  dí-
jazottja  Szabó Károlyné Ildikó, a buda-
pesti Méhkas lakásotthon vezetője lett. 
Ildikó már gyerekként elhatározta, hogy 

olyan hivatása lesz, amivel az állami gon-
dozottak életét fogja jobbá tenni. Mára tíz, 
szüleik nélkül nevelkedő, többnyire bán-
talmazott gyerekeknek próbál igazi otthont 
teremteni. Célja, hogy a fiatalok be tudja-
nak illeszkedni a társadalomba, megtalál-
ják hivatásukat, s a nehéz sorsuk ellenére 
is teljes életet élhessenek.

Az orvos kategória győztese Dr. Csoma 
Zsanett, aki bőrgyógyászként szintén gyere-
kekkel foglalkozik. Három kisgyermeket ne-
vel és a szakmájában is kiemelkedően helyt-
áll. Orvostan- és  gyógyszerészhallgatókat 
tanít, bőrgyógyászat gyakorlatot vezet, és 
aktívan részt vesz az egyetem tudományos 
kutatásaiban is. Koraszülött gyermeke mo-
tiválta őt, hogy bekapcsolódjon az újszülöt-
tek ellátásába, majd a Korábban Érkeztem 
Alapítvány kuratóriumi elnöke lett.

Az egészségügyi szakdolgozó kategó-
ria zsűri díját Schuster Barbara kapta. 
Barbara saját gerincműtéte után határozta 
el, hogy gerincferdüléses betegek támoga-
tásával fog foglalkozni. Ma már a Vertebra 

Alapítványban több száz fős közösség éle-
tét koordinálja, táborokat szervez és segít, 
hogy a fűző viselésére kötelezett fiatalok 
átlendüljenek a lelki megpróbáltatásaikon 
is. Pozitív gondolkodása átragad a közös-
ségre, saját példamutatásával képes elérni, 
hogy a fiatalok megtanulják így is elfogad-
ni, és teljesnek látni önmagukat.

Az idén a Ridikül Magazin ajánlott fel 
különdíjat, melyet Jakupcsek Gabriellától 
és Görög Athéna főszerkesztőtől vehetett 
át Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi házior-
vos és természetgyógyász. Gabriella hit-
vallása, hogy az embert, mint egészet kell 
gyógyítani, a lelkét csakúgy, mint a testét. 
Rendelőjébe az ország különböző részeiből 
és a határokon túlról is érkeznek betegek. 
A doktornő kikapcsolódásképpen verseket 
ír, kötetet jelentet meg, és mindemellett 
még hét gyermeket is nevel. Környezete 
számára ő a teljesség példaképe. 

Bővebb információ, és a döntősök kis-
filmjei a www.aranyanyu.hu oldalon ér-
hetőek el.   

TÍZEZREKET MOZGÓSÍTOTTAK A RICHTER ARANYANYUK
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Ha egy külföldit megkérdezünk, 
aki már járt Magyarországon, 
arról, hogy mi a véleménye 
hazánkról, szinte biztosak le-
hetünk benne, hogy az elsők 
között fogja említeni azt, hogy 
szépek a lányok. És igen: a ma-
gyar lányoknak – ezt tárgyila-
gosan megállapíthatjuk – nincs 
párjuk a világon, a szépség-
versenyek pedig kiváló lehe-
tőséget nyújtanak, arra, hogy 
megmutassuk azt, amiben a 
legjobbak vagyunk. Tudja ezt 
jól Bada Zoltán, a verseny ala-
pító-szervezője is, akinek célja 
Tórizs Hajnalka versenyigaz-
gatóval együtt, hogy ne egy 
hagyományos értelemben vett 
szépségversenyt hozzon létre. 
A lányoknak ugyanis a szép-
ségük mellett az életről való 
gondolkodásukra is kíváncsi a 
zsûri, így a beltartalom is szá-
mít – például a tudatos, egész-
séges életmód. 

A II. Érd Szépe választás pe-
dig azért különleges, mert Érden 
kívül Diósdról, Törökbálintról, 
Százhalombattáról, Tárnokról, 
Sóskútról és Pusztazámorról 
is várják a jelentkezőket. 
Repcsik Angélával és Takács 
Alexandrával, tavalyi döntősök-
kel beszélgettünk az Érd Szépe 
választásról. 

– Tavaly indultatok az Érd 
Szépe választáson, ahol a dön-
tőbe jutottatok, de honnan jött 
az újbóli nevezés gondolata?

– Mindenképp szerettem vol-
na újra nevezni – mondja erről 

Angéla –, már csak azért is, 
mert hatalmas élményeket adott 
nekem tavaly az Érd Szépe. 
Gazdagabb lettem barátokkal, 
tapasztalatokkal. Ki tudja, lehet 
ennek hatására nyertem meg 
később, az ezt követő verse-
nyemet.

Alexandra is hasonlóképp vé-
lekedett:

– Úgy gondoltam, idén új-
ból megmérettetem magam. 
Kíváncsi vagyok, ezúttal hogy 
fogok szerepelni. Tavalyról én 
is pozitív élményekkel tértem 
haza, annak ellenére, hogy nem 
értem el helyezést, így nem volt 
kérdés számomra, hogy idén 
is induljak. Ráadásul így, hogy 
több településről is lehet nevez-
ni, még szélesebb a választási 
spektrum, ettől még izgalma-
sabb a verseny, és persze így 
még a tavalyinál is nívósabb.

– Milyen emlékeitek vannak 
így egy évvel később: milyen ér-
zés volt a színpadra állni?

– A színpadon állni izgal-
mas és lenyûgöző is volt egy-
ben – emlékszik vissza Angéla. 
– Próbáltam a legtökéletesebb 
formámat adni, szerettem vol-
na tündökölni. De nem voltam 
nagyon szomorú, hogy nem ér-
tem el helyezést, hiszen minden 
lány megérdemelte volna.

– Hát a torkomban dobogott a 
szívem – vallja be Alexandra –, 
annak ellenére, hogy már álltam 
színpadon korábban. Nagyon jó 
volt látni, hogy mennyien eljöt-
tek, és szurkoltak nekem.

Egy szépségverseny, ami más, mint a többi

Célegyenesben az Érd Szépe II.
A tavalyi sikerre való tekintettel idén is megrendezik az 
Érd Szépe választást. A jelentkezésnek két módja van: 
lehet személyesen a válogatáson, azaz a castingon ne-
vezni, illetve online, a www.erdszepe.hu weboldalon. A 
szervezõk mindenkit szeretettel várnak december 19-én 
egy jó hangulatú castingra. A verseny idén még ran-
gosabb esemény lesz, a jelentkezõket pedig nem csak 
Érdrõl, hanem a környezõ településekrõl is várják. 

– Milyen volt a hangulata a 
versenynek? Milyen programo-
kon vettetek részt?

– A verseny végig nagyon iz-
galmas volt – mondja Angéla, 
aztán sorolja: – kaptunk smink- 
és öltözködési tanácsokat, vol-
tunk sportnapon és még több 
más rendezvényen is. Érdekes 
ez a barátság-dolog is az ilyen 
versenyeken. Elsőre mindenki 
idegenként tekint a másikra, 
ellenségnek látjuk a másikat, 
de mire eljön a döntő napja, 
addigra valahogy úgy megsze-
retjük egymást, mint a legjobb 
barátnők. 

Alexandra véleménye is ha-
sonló:

– Nagyon jó volt a hangulat. 
A verseny alatt egyre közelebb 
kerültünk egymáshoz, és ez na-
gyon sokat segített. Mindenki 
izgul, mégis mindenki nyugtat-
ja a másikat. Ennek köszönhe-
tően barátságok is kialakultak; 
jól összekovácsolódtunk, van, 
akivel a mai napig tartom a 
kapcsolatot. A programok vál-
tozatosak voltak, látogattunk 
iskolákat, voltunk fotózáson, és 
részt vettünk sportnapon is.

– Angéla, te az Érd Szépe után 
egy másik szépségversenyen is 
megméretetted magad, ahol 
győztél. Mi volt ez a verseny?

– Az Érd Szépe után a Magyar 
Világtalálkozó 2014-es szépség-

versenyén indultam. Boldog 
voltam, hogy nem csak a koro-
nát nyertem el a zsûri szavazása 
alapján, hanem a közönségdíjat 
is magaménak tudhattam. 

– Össze tudnátok foglalni rö-
viden, hogy mit kaptatok az Érd 
Szépe versenytől? Mennyiben 
változott meg az életetek?

– Az Érd szépe versenytől 
sok önbizalmat, magabiztossá-
got kaptam – válaszol azonnal 
Angéla. – De sosem szabad el-
felejteni az alázatosságot sem, 
mert anélkül szerintem semmit 
nem lehet elérni. Az életemben 
az Érd Szépe azért játszott nagy 
szerepet, mert ha ezen nem 
vettem volna részt, lehet, hogy 

a Magyar Világtalálkozóra be 
se nevezek. Ezért is köszönöm 
Érdnek és Bada Zoltánnak a sok 
támogatást.

Alexandra inkább a vetélke-
dés másik oldalát hangsúlyoz-
za:

– Rengeteg embert ismertem 
meg a verseny alatt, és ezért na-
gyon hálás vagyok. A versenytől 
ezen kívül sok önbizalmat és 
boldog pillanatot kaptam. 
Voltak, akik mondták, hogy lát-
tak a tévében, és gratuláltak, 
ezek a megjegyzések is nagyon 
jól estek.

– Mit tanácsolnátok azoknak 
a lányoknak, akik gondolkod-
nak az induláson, de bátorta-
lanok?

Angéla egy sporthasonlattal 
él:

– A karatemesterem idézeté-
vel bátorítanék minden lányt a 
szépségversenyre:

„Ha megpróbálod, veszít-
hetsz. De ha meg sem próbá-
lod, már veszítettél.” Azt mon-
danám: higgyétek el, lányok, ez 
nem olyan, mint amit a képer-
nyőkön láttok! Ez így közelről 
sokkal több annál! Bátran je-
lentkezzetek!

Alexandra is biztatná a félén-
keket:

– Azt mondanám, hogy ne ha-
bozzanak! Szerintem minden-
képpen érdemes megpróbálni. 

Ez egy nagyon jó élmény, és 
nem utolsó sorban ott vannak 
az értékes nyeremények is! Nem 
kell félni, a válogatás, a casting 
nagyon jó hangulatú volt ta-
valy is. Nagyszerû dolog lehet 
Érd városát képviselni, ez egy 
méltóságteljes cím. Idén pedig 
még nagyobb büszkeség lenne, 
ha érdi lány nyerné a versenyt, 
legyőzve a többi települést. 

A jelentkezés már nagyban 
folyik. További információk a 
www.erdszepe.hu weboldalon, 
illetve a II. Érd Szépe Facebook 
oldalon találhatóak. A casting 
december 19-én 18 órakor lesz 
az Érdi Vigadó étteremben.

 Gájász Enikő

A tavalyi gyõztesnek, Simon Zsuzsának Aradszki András országgyûlési 
képviselõ úr is gratulált, aki az esemény fõvédnöke volt

Repcsik Angéla idén is indul az Érd 
Szépén

Takács Alexandra az Érd Szépe 
tavalyi döntõse – a lányok profesz-
szionális sminket kaptak

kaleidoszkóp
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Harmadik helyezést ért el a Kincses óvo-
da Ametiszt csoportja az E.ON Csoport 
EnergiaKaland elnevezésû, ősszel kiírt pá-
lyázatán. Az óvodásoknak és iskolásoknak 
szóló pályázatra a legkisebbektől olyan 
alkotásokat várt az energiaszolgáltató, ame-
lyek megmutatják, mit jelent az óvodások 

számára az energia. Az érdi ovisok egy 
csodálatos házat készítettek az óvónénik 
segítségével, csupa természetes anyagból, 
bemutatva az összes energiatudatos építési 
megoldást. A négyszáz (iskoláktól és óvo-
dáktól) beérkezett pályamunkát többtagú 
zsûri bírálta el; köztük volt Szekeres Nóra 
mûsorvezető is, akinek bevallottan az érdi 
ovisok háza volt a kedvence. 

– Ökoházunk csak természetes anyagból 
készült: kartonpapírból, platánkéregből, 
vécépapír-gurigából. Nagy kitüntetés volt 
számunkra ez a harmadik helyezés, főleg, 
hogy a miénk volt a legkisebb csoport: hoz-
zánk csak 3-4 éves gyerekek járnak. Nagy 
volt tehát a boldogság, mikor megtudtuk, 
hogy harmadikak lettünk. Az ünnepélyes 
díjátadásra november 21-én, pénteken ke-
rült sor, az E.ON budapesti székházában. 
A vállalat különbuszt küldött értünk, így az 
ünnepségen az egész csoport részt tudott 
venni. A díjátadás örök élmény marad a 
gyerekeknek, akik mind ajándékkal jöt-
tek haza: egy-egy hátizsákot, futball-labdát 
kaptak, a csoportunk pedig két futóbiciklit 
nyert – mesélte lapunknak Vargáné Magyar 
Erika óvónő, aki nemcsak az ököház épí-
tésében segített a gyerekeknek – Leopold 

Andrea óvó nénivel és Kovács Andrea dajka 
nénivel együtt –, hanem még egy verset is 
készített a pályamûhöz, Kisemberek nagy 
álmokkal címmel. 

Bár még csak most kezdték az óvodát, 
ezek a gyerekek bizony már tudják, mit is je-
lent takarékoskodni az energiával, legalább 
otthon: hogyha nem használjuk, lekapcsol-
juk a villanyt, nem folyatjuk feleslegesen 
a vizet, és amit lehet, újrahasznosítanak a 
barkácsoláshoz, kézmûveskedéshez.

– Nagyon szép karácsonyi díszek ké-
szíthetők például vécépapír-gurigákból: 
mi idén baglyot varázsolunk belőlük, 
mûanyagkanalakból pedig hóembert. Egy 
kis fantáziával otthon csodás dolgokat ké-
szíthetünk azokból az anyagokból, amelyek 
amúgy a szemétbe kerülnének. Ráadásul a 
barkácsolás közös alkalmat jelent, amikor a 
szülő és a gyerek együtt munkálkodik – tet-
te hozzá Vargáné Magyar Erika. 

Az óvoda egyébként nagy hangsúlyt fek-
tet a környezeti nevelésre; minden évben 
részt vesznek a városi ökonapon, és a min-
dennapokban is energiatudatosságra neve-
lik a gyerekeket – tudtuk meg Szénásiné 
Mészáros Márta intézményvezetőtől, aki 
elmondta azt is: a kicsik nagyon fogéko-
nyak erre, ráadásul a gyerekeken keresztül 
a szülők is nevelhetők. 

Az Ametiszt csoport már új pályázatra 
készül, melyet Tolnay Klári színmûvésznő 
születésének 100. évfordulójára írtak ki, 
címe Csip-csup óvodai csodák; minden 
bizonnyal ezen is szép eredményt érnek 
majd el.  Ádám Katalin

Kisemberek nagy álmokkal
Zöld-házam lesz, ha nagy leszek:
Tiszta vizet kútból veszek,
Napelemet házra teszek,
Így lesz vizem nagyon meleg.
Szélerõmût készíttetek,
Energiát ezzel nyerek.
Hõszivattyú a pincében,
Így fûtök én a nagy télben.
Melegházban veteményem,
Szépen zöldell minden évben.
Hulladékot komposztálok,
PET-palackot szelektálok.
Vigyázok én a világra,
Kincsre: az energiára!
Óvodásként erre vágyom,
Talán teljesül az álmom!

 Vargáné Magyar Erika

Harmadik helyezést értek el az E.ON országos pályázatán az érdi óvodások

Kisemberek nagy álmokkal
Ökoházával harmadik helyezést ért el az E.ON EnergiaKaland pályázatán 
az érdi Kincses óvoda Ametiszt csoportja. A ház csak természetes anya-
gokból készült, és az összes energiatudatos építészeti megoldást bemu-
tatta. A november 21-i ünnepélyes díjátadón az érdi gyerekek munkáját 
egy-egy hátizsákkal és focilabdával díjazták, és a csoport gazdagabb lett 
két futóbiciklivel is.

A kicsik két futóbiciklit, hátizsákokat, labdákat nyertek ökoházukkal – no meg a képen látható oklevelet

A 
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A Kincses óvoda Ametiszt csoportja harmadik 
lett az E.ON országos pályázatán

mozaik

Az előzetes terveknek megfelelően tizenegy új figyelő kút kiépí-
tésével folytatódott az összesen 111 millió forintból megvalósu-
ló, Érd és környéke vízellátását felülvizsgáló projekt. A Keserûfû 
és a Sasvárosi vízbázisok mellé telepített monitoring kutak 
vízmintáinak komponensei a határértéken belüli adatokat mu-
tattak, így alkalmasak a lakosság vízellátására. A vizsgálatokat 
félévente ismétlik majd. 

A 2013 augusztusa óta tartó projekt keretén belül hét tele-
pülés 54 helyszínén kutatták a víz minőségét geológus és mér-
nök szakemberek. A munkálatok során 11 új monitoring kút 
épült, melyből kilencet a sasvárosi vízbázis területén, kettőt 
pedig a Keserûfû utcai vízbázison helyeztek el. A monitoring 
kutakból vett, laboratóriumban vizsgált vízmintákban egyik 
komponens sem lépte át a megadott határértékeket, így 
egészségügyileg alkalmasak a lakosság vízellátására. Az új 
kutakkal lehatárolt védőterület Érd, Tárnok és Sóskút tele-
pülések bel- és külterületeit érinti, a vizsgálatokat félévente 
megismétlik. 

A szennyezettség elkerülése kiemelt jelentőséggel bír, mert a 
veszélyeztetett területeken bizonyos tevékenységek – pl.: egyes 
mezőgazdasági munkálatok, hulladéklerakás stb. – korlátozásá-
val megelőzhető a vízkészlet szennyezése, ezáltal pedig hosszú-
távon biztosítható a térség hosszú távú minőségi ivóvízellátása. 
A projekt részeként az Érd és Térsége Víziközmû Kft. a vízszint 
és víztermelést regisztráló elektronikus észlelőhálózatot épített 
ki, amivel a vízminőség folyamatos ellenőrzését biztosítják a 
kijelölt bázisok összes kútjában. 

A munkálatok teljes egészében 2015-ben fejeződnek be. 
A vízbázis mennyiségi és minőségi vé-
delme érdekében kialakított monitor-
ing kúthálózat mûködtetéséért az ÉTV 
Kft. felelős, a kivitelezést a GeoGold 
Kárpátia Környezetvédelmi és Mérnöki 
Szakértő Kft. végzi. A kivitelezéshez az 
önkormányzat a Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) keretében „Érd 
Sasvárosi és az Érd Keserûfû utcai forrás 
üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosz-
tikai vizsgálata” címen nyert támogatást.

Tizenegy új kút figyeli  
az érdi ivóvíz minõségét
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Tájékoztató

a házhoz menõ lomtalanításról
Ismételten tájékoztatjuk Érd Megyei Jogú Város minden lakosát, hogy városunk terü-

letén 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 nyilvántar-

tási 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 szigorú-

an 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

Helyi Építési Szabályzat 
 felülvizsgálata

Tisztelt Érdi Lakosok, Szervezetek!

Tájékoztatom Önöket, hogy felsőbb jogszabályi előírás miatt a hatályos tele-
pülésrendezési eszközök – 233/2010. (VII. 19.) KGY. határozattal elfogadott 
Településszerkezeti Terv, valamint a 31/2010. (VII. 20.) önkormányzati ren-
delettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat – felülvizsgálatát, ill. a város teljes 
területére vonatkozó új Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv készítését indítjuk el.

A felülvizsgálat elsődleges célja tehát az új jogszabályoknak való megfelelés, a 
várható kedvező hatása pedig az lesz, hogy a szabályozási környezet megterem-
tésével lehetővé válik a közelmúltban, a 214/2014. (IX. 18.) számú határozattal 
elfogadott Településfejlesztési Koncepció fejlesztési elemeinek megvalósítása.

A felhíváshoz kapcsolódó előzetes tájékoztatási dokumentáció – ahol a 
kiemelt településfejlesztési célok, és területek is láthatók – a Polgárok Háza 
Ügyfélszolgálati Irodáján, és a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportban is 
megtekinthető.

Interneten a dokumentáció megtalálható a következő helyen: http://www.erd.
hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/teleeszkmod 

A vonatkozó jogszabályok és Érd MJV 80/2013. (III. 28.) számú határozata 
szerint a tervmódosítás során biztosítani kell a véleményező partnerek – lakos-
ság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek 
– minél szélesebb körének bevonását. 

Az előzetes tájékoztatási szakaszban kérjük, hogy 2014. december 23-ig 
nyilatkozzanak arról, hogy az eljárásban partnerként részt kívánnak-e venni, 
illetőleg írásos észrevételeket is tehetnek a településrendezési elképzelésekkel, 
jelenlegi szabályozással kapcsolatban. 

Nyilatkozatukat, észrevételeiket a fenti határidőig írásban leadhatják a 
Polgárok Háza Ügyfélszolgálati Irodáján (Alsó u. 3.), a Főépítészi Csoportnak 
(Alsó u. 1. II. emelet 209. szoba) címezve, vagy a foepitesz@erd.hu e-mail címre 
küldve. 

Közreműködésüket megköszönve, tisztelettel:  T. Mészáros András
  polgármester

2014 | 11 | 27.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2030 Érd, Alsó u. 1.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZETFEJLESZTÉS ÉRD VÁROSÁBAN
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. július 29-én pályázatot nyújtott be az 
Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében meghirdetett 
„Szervezetfejlesztés a Középmagyarországi régióban levő önkormányzatok számára” 
című pályázati kiírásra. A város 39.999.451Ft összegű támogatást kapott önkormányzati 
szervezetfejlesztési célok megvalósítására. 

A pályázat célja az önkormányzatok feladatkörében és jogkörében, valamint jogi kör-
nyezetében történt jelentős változásokhoz történő alkalmazkodás és azoknak való 
megfelelés elősegítése. A törvénymódosítások mind a polgármesteri hivatalok, mind az 
önkormányzatok által felügyelt intézmények szervezeti működésében bizonyos változ-
tatásokat tettek szükségessé. 
A pályázat a Magyary Programban foglalt célokkal összhangban tűzte ki maga elé a 
szükséges változások felmérésének, megtervezésének, megvalósításának és az eredmé-
nyek visszacsatolásának támogatását, illetve a költségcsökkentés és hatékonyságnöve-
lés módszertani és gyakorlati támogatását.
A projekt eredményeképpen többek között új belső szervezeti szabályzat és intézmény-
irányítási modell került kialakításra, átfogó munkaköri elemzést követően pedig új mun-
kakör is létrejött. A lakosság körében két alkalommal igényfelmerés zajlott az önkor-
mányzati és hivatali feladatokkal kapcsolatban, azok minőségének összefüggésében.

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

Férfi Átmeneti Szálló

Szociális segítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári utca 89-91.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szakmai irányelveknek megfelelően végezze 
el a hajléktalan szállón élők gondozását, hogy bekerülésük oka megszűnjön. Mindezen felül biztosítja a személyre szabott bánásmódot.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, Szociális munkás vagy szociálpolitikus vagy mentálhigiénés felsőfokú végzettség,
•  Büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borí-

tékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/787/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális 
segítő.

vagy
•  Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül
vagy
•  Személyesen: 2030 Érd, Budai út 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiány-
talanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 17.

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

házi gyermekfelügyelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2015. 12. 31.–ig tartó közalkalmazotti jogviszony                
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A házi gyermekfelügyelő a család otthonában 
biztosítja a gyermekek szakszerű gondozását, nevelését, fejlesztését, napközbeni ellátását. A szakmai munka tartalma a gyermek élet-
korához, egészségi állapotához igazodó gondozás, felügyelet.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, Érettségi és csecsemő- és kisgyermeknevelő/gondozó (OKJ) vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ) és ESzCsM 

rendeletben meghatározott házi gyermekfelügyelő tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás,
•  Magyar állampolgárság, tiszta erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség, 33/1998. NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti érvényes 

Egészségügyi Nyilatkozat
Elvárt kompetenciák:
•  Rátermettség, megbízhatóság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/786/2014 , valamint a munkakör megnevezését: házi 
gyermekfelügyelő.

vagy
•  Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül
vagy
•  Személyesen: Denkovics Ildikó, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiány-
talanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 17.

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

házi szociális gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2015.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A gondozást-ápolást igénybe vevő személyek 
önálló életvitelének fenntartása, saját lakókörnyezetükben történő biztosítása. A speciális szakmai és közegészségügyi előírások 
betartásával területi gondozási feladatok ellátása. Személyes higiénével kapcsolatos feladatok, a gondozási környezetében végzett 
feladatok, élelmezés, egészségügyi ellátási feladatok.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Középfokú képesítés, Általános ápoló és asszisztens, szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens,
•  Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Házi segítségnyújtásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. január 5. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 16. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics Ildikó 
nyújt, a 23/520-362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a boríté-

kon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/789/2014 , valamint a munkakör megnevezését: házi szociális 
gondozó.

vagy
•  Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül
vagy
•  Személyesen: 2030 Érd, Budai út 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettséggel lehetséges. Az érvényes pályá-
zatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytala-
nul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 22.

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

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas 
számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére, a gazdasági események kontí-
rozására, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások vezetésére, könyvviteli feladások készítésére, az egyes gazdasági eseményekhez 
kapcsolódó számítások elvégzésére (az amortizáció, a fizetendő adó stb. kiszámítására), valamint a könyvvezetéssel kapcsolatos továb-
bi feladatok ellátására.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, Középfokú szakirányú iskolai végzettség és/vagy középfokú szakképzettség (pénzügyi-számviteli ügyintéző 

OKJ, képesített könyvelő),
•  Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Emelt szintű szakképesítés, Mérlegképes könyvelő szakképzettség,
•  Államháztartási területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•  ECDL
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borí-

tékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/788/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-
számviteli ügyintéző.

vagy
•  Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül
vagy
•  Személyesen: 2030 Érd, Budai út 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettséggel lehetséges. Az érvényes pályá-
zatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytala-
nul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 17.

RUHAOSZTÁS
A HIT GYÜLEKEZETE SZERETETSZOLGÁLATÁNAK 

ÉRDI SZERVEZETE 
AZ ÉRD ROMA 

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL KÖZÖSEN

2014. DECEMBER 20-ÁN SZOMBATON 10-12 ÓRÁIG

INGYENES RUHAOSZTÁST TART

DIÓSDI U. 35-BEN (RÉGI ÉRUSZ UDVAR)

AHOVÁ MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK !

FÉRFI-, NÕI-, GYERMEKRUHÁK 

KABÁTOK ÉS CIPÕK 

KÖZÖTT LEHET VÁLOGATNI

Roma  
ügyfélfogadás

Az Érd Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 
elnöke,

Rafael Attila  
a hétfői és szerdai 

napokon
13 és 15 óra között

ügyfélfogadást 
tart

a Polgárok Háza 
204-es szobájában

Közmeghallgatás

Az Érdi Román Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselőtestülete

2014. december 8-án (hétfőn)  
15.00-16.00 óra között

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T
tart a

Polgárok Házában 

(2030 Érd, Alsó utca 1. 117. terem)

Az állampolgárok és a helyben érdekelt szerveze-
tek képviselői közérdekű ügyekben közvetlenül 
terjeszthetik elő kérdéseiket, illetve tehetik meg 

javaslataikat a képviselőtestületnek.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Érdi Román Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselőtestülete nevében

Székely Sándor
elnök

információk
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Kedves Olvasóink! A webshopban kínált kedvezményes árú termékeket, kizárólag
kiadónkon keresztül vásárolhatja meg. Keresse webshopunkat a tema.hu

oldalon, vagy munkaidőben hívja a 06 20 319-9022 telefonszámot!

124 HŰVÖS FELTÖLTŐDÉS HÉTKÖZNAP 3 NAP/ 2 ÉJ   

Akciós ár:
8.950 Ft

Listaár: 
17.900 Ft

Hajnal Hotel
3400 Mezőkövesd, 
Hajnal utca 2.
06-49-505-190

Hűvös napokon kényez-
tesse magát nálunk 
melengető árakon. 
Érvényes: 2014.11.01 és 
2014.12.20 között, kivétel 
péntek és szombat éjszaka.

117 CERAGEM V3 GERINCTERÁPIA

Akciós ár:
3.000 Ft

Listaár: 
6.000 Ft

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

Gerincterápia-nyújtással! 
6.000 Ft értékű, 
3 alkalmas regeneráló 
gerincterápia 3D-s 
gerinc feltérképezéssel. 
Részletekért érdeklődjön 
a tema.hu/webshop oldalon

118 ULTRAHANGOS ZSÍRBONTÁS/FOGYASZTÁS

Akciós ár:
12.500 Ft

Listaár: 
25.000 Ft

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

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

121 VERSENYAUTÓ SZIMULÁTOR, 10 ALKALOM 

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

www.sim-city.hu
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Telefon: +36 70 648 6648
E-mail: info@sim-city.hu

Bárki átélheti a bizton-
ságos száguldás örömét! 
Megtapasztalhatod, hogy 
milyen lehet egy több, 
mint 300 lóerős négykerék 
meghajtású rally autót 
vezetni.

077 ÜVEGASZTAL 

Akciós ár:
25.995 Ft

Listaár: 
51.990Ft

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

Anyaga: gipsz 
Magasság: 42 cm 
Paraméterek:
120x60 cm

122 3D VERSENYAUTÓ SZIMULÁTOR, 2 ALKALOM

Akciós ár:
15.000 Ft

Listaár: 
30.000 Ft

www.sim-city.hu
1119 Budapest, Etele út 59-61.
Telefon: +36 70 648 6648
E-mail: info@sim-city.hu

Bárki átélheti a bizton-
ságos száguldás örömét 
full motion car és oculus 
rift autószimulátorainkon 
(igazi erőhatássokkal,
3D megjelenítéssel).

AJTÓ-ABLAK

Budapest III., Bécsi út 267.
(bejárat a Fehéregyházi útról)

Telefon: 430-0181,
e-mail: diadaliv2001@t-online.hu

www.diadaliv2001.hu

- az ország legnagyobb gyártóitól - 7 év garanciával

Kérjen irodánktól személyre szabott ajánlatot!
Már 13 éve a lakosság szolgálatában!



ÁCSMUNKA

ÁLLÁS

VI.kerületi irodánkba idõpont egyeztetõ 
telefonos kollégákat keresünk! Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Jelentkezés: 
30/9218259; wellnessinfo@t-online.hu

Közmûépítõ (csatorna, víz ) vállalkozás 
segédmunkásokat keres azonnali kezdés-
sel. Jelentkezés : 06 30 754 46 73

ÁLLÁST KERES

Gyakorlattal rendelkezõ hölgy takarítást, 
vasalást vállal, hosszú távra is. T:06 30 
314 5604

Szabadidõre vágyik? Vigyázok gyerme-
kére, idõs rokonára a saját otthonomban. 
T:06 30 429 5365

ÁLLAT

Háztáji tömött májkacsa 5-6 kg 7500/
db májával. Tömött egész liba, libacomb, 
kacsacomb, libamáj kiszállítva. T:06 70 
388 1389

Háztáji sertés konyhakészen, hasítva, 
házhoz szállítva 890 Ft/kg. T:06 20 505 
3962

ÁLLATORVOS

AUTÓ

AUTÓJÁT MEGVÁSÁROLOM! Lehet az 
sérült vagy akár roncs is. Forgalomból 
INGYENESEN kivonom. Kiszállási díj nélkül 
a hét minden napján! 06704330123

BOJLER- ÉS VILLANYSZERELÉS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

FELVÁSÁRLÁS

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

FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS

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

GUMISZERVIZ



















GYÁSZJELENTÉS

GYÜMÖLCSLÉ

HÛTÕGÉPJAVÍTÁS

INGATLAN

XVIII. Kappel Emília utca,  34 nm-es 
tégla építésû saját leválasztott kertes,terasz 
garzon lakás. Ár: 10,99 MF 0620-3177864 
www.ingatlan.com/21126939



XVIII. Csáth Géza utca,  79 nm-es tégla 
építésû újszerû szép lakás eladó, csendes 
1 + 3 félszobás. Ár: 21,99MF 0620-
3177864 www.ingatlan.com/20954835

Érdligeten 78 m² 2 szobás saját részre 
felújított családi ház eladó, a telek 727 m², 
összközmûves. Ár: 16,9 M Ft. T:06 30 407 
5564, 06 30 502 0875

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

INGATLAN ELADÓ/CSERE

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

JÁRMÛ

Ráfutófékes utánfutó 750 kg súlyig, 
magasított oldallal, mûszakija:04.16-ig. 
Iár:80 E Ft. T:06-20-479-4726

KERT

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

KIADÓ

Egy személy részére kiadó 1 szoba 
összkomfortos kislakás, alacsony rezsivel, 
zöldövezetben. T:0620 920 4261

Egy szobás komfortos, berendezett lakás 
kocsibeállóval 1 fõnek hosszú távra kiadó. 
T:06 30 860 4733

KONTÉNER

KOZMETIKA

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

KÖLTÖZTETÉS



















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

KÖNYVELÉS

Egyéni vállalkozók, KATA-s egyéni vál-
lalkozók, társaságok könyvelését vállaljuk. 
T:06 20 551 3764

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Tanítónõ alsós gyerekek korrepetálását 
vállalja 1000-1200 Ft/60 perc. Szabóné 
Katalin T:06 30 582 7349

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-8909

RÉGISÉG

KIMAGASLÓ ÁRON vásárolunk hagyaté-
kot, antik bútorokat, festményeket, régi már-
kás órákat, Herendi és körpecsétes Zsolnai 
tárgyakat! 06-30/944-8539 József krt.15

RUHAJAVÍTÁS

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

Felsõruházat és lakástextil készítése, 
javítása rövid határidõvel. T:06 70 623 
2839

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Számítógép javítás, modernizálás, okta-
tás otthonában. Ingyenes kiszállás! Tel: 
370-019, 06-209719301

















SZOBAFESTÉS

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül 
garanciával! VÍZSZERELÉS, csatornaépítés, 
profi szerszámokkal kedvezõ áron. Dugó-
Szer-Víz Kft. 06-30-543-2227 NON-STOP

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

TELEK

ÉRD-LIGET rózsadombján, a Gyöngyvirág 
utcában, PANORÁMÁS, déli lejtésû ÉPÍTÉSI 
TELEK, építési engedéllyel eladó. Iá:13,9 
millió. T:06-70-426-1797











TÛZIFA

TV JAVÍTÁS

VEGYES

Eladó: 2x3 m jó állapotú kék-szürke 
mintás szõnyeg 5000 Ft, Zanussi 4 égõs 
tûzhely kitûnõ állapotban 20000 Ft. T:0620-
479-4726

Saját részemre vásárolnék szarvasagan-
csot, trófeát. T:06 20 314 9026

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

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

ÜZLET
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS

T.: 06 20 946 5152
Dr. Ádám Ferenc

Egész évben, 
kiszállási díj nélkül 

Érd területén.
Hétvégén is!
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A bajnokság állása az õszi idény után

he
ly

ez
és

Csapat neve D M
K

G
y

V LG K
G

G
K

Po
nt

sz
ám

1. Érdi VSE 15 14 1 0 46 7 39 43
2. Tura VSK 15 10 1 4 41 22 19 31

3. Vecsési FC 15 9 2 4 30 11 19 29

4. Dabas-Gyón FC 15 9 2 4 36 21 15 29

5. Taksony SE 15 8 4 3 35 24 11 28

6. Nagykörõsi Kinizsi 15 7 5 3 27 14 13 26 

7. Viadukt SE-Biatorbágy 15 7 5 3 24 13 11 26

8. Százhalombattai LK 15 7 1 7 26 27 -  1 22

9. Törökbálinti  TC 15 6 2 7 23 21 2 20

10. Pilisi LK Legenda SK 15 5 2 8 25 34 - 9 17 

11. Gödöllõi SK 15 4 5 6 28 39 -11 17

12. Pilisszentiván SE 15 4 3 8 24 39 -15 15

13. Üllõ  SE 15 4 3 8 21 40 -19 15

14. Örkényi SE 15 2 4 9 19 34 -15 10

15. Hévízgyörk SE 15 3 0 12 23 54 -31 9

16. Tápiószecsõ FC 15 1 0 14 13 41 -28 3

Rövidítések: MK = játszott mérkõzések; Gy = gyõzelem; D = döntetlen; V = vereség; LG = lõtt gólok; 
KG = kapott gólok;

Az elmúlt évi szezonban nyúj-
tott teljesítmény és eredmény 
alapján joggal várták el a lab-
darúgást szerető szurkolók és 
az egyesület vezetői, hogy a 
városnak ismét NB III-as célo-
kért küzdő labdarúgó csapata 
legyen. Ennek érdekében meg-
erősített játékoskerettel vágtak 
neki a bajnokságnak és a félidő-
nél talán sokak számára meg-
lepő fölénnyel állnak a bajnoki 
tabella élén. A megtett útról és 
a tavaszi folytatásról kérdeztük 
Limperger Zsolt vezetőedzőt.

– A bajnokság kezdete előtt 
az egyesület elnöksége a szak-
osztályvezetéssel egyetértésben 
egyértelmûen a bajnoki cím 
megszerzését tûzte ki célul. 
Ez azonban nem tûnt olyan 
egyszerû feladatnak, mint 
ahogy most a bajnoki tabella 
mutatja…

– A célkitûzés, hála Istennek, 
a bajnoki rajt előtt nem „ma-
gyaros” mellébeszélés volt, ha-
nem igenis kimondásra került, 
hogy bajnokságot szeretnénk 
nyerni. Tehát úgy vágtunk ne-
ki a szezonnak, hogy minden 
egyes mérkőzésen a három 
pontért szállunk harcba. Úgy 
gondolom, hogy ez a vártnál is 
jobban sikerült, hiszen csak egy 
mérkőzésen nem sikerült elér-
ni a győzelmet (Biatorbágy–Érd 
0–0). A csapat játéka mérkő-
zésről-mérkőzésre javult, egyre  
összeszokottabb játékot muta-
tott. Voltak olyan mérkőzések 
is, ahol akár nagyobb arányban 
is nyerhettünk volna.

– Miben rejlett a csapat ere-
je, amivel a riválisai fölé tudott 
nőni?

– A csapat ereje elsősorban 
a szervezettségben, egységben, 
az egyéni képességek illetve a 
csapat egységben rejlik. Ezek a 
sarkalatos pontok, amelyekben 
az ősszel jobbak voltunk ve-
télytársainknál. Az igazolásaink 
a nyáron jól sikerültek. Négy, 
bármelyik mérkőzésen bevet-
hető 19 éves játékos is tagja 
a keretnek, sőt, játszanak is, 
nem is beszélve arról, hogy 
közülük három érdi kötődésû. 
A szervezettséget mutatja, hogy 
legkevesebb gólt kaptuk, 7-et, 
és a legtöbb gólt rúgtuk: 46-ot. 
Vetélytársainktól, a 2–7. helye-
zett csapatoktól mindössze egy 
gólt kaptunk és az utolsó 11 
mérkőzésen is csak egyszer rez-
dült meg a hálónk.

– Mi változhat tavasszal? 
Hisze a célkitûzés továbbra sem 
lehet más, mint a bajnoki cím 
megszerzése és az NB III-ba 
való feljutás.

– Most elsősorban a pihenésé 
a főszerep, mind mentálisan, 
mind fizikálisan kell a játéko-
soknak kipihenniük magukat, 

 Értékelés félidõben a szakosztály vezetõitõl

Egyre közelebb a kitûzött célhoz
hogy a felkészülést – január 12-
én – a lehető legjobb állapotban 
tudják elkezdeni. Az edzőmér-
kőzéseket Gachályi Ferenc se-
gédletével úgy próbáltuk ösz-
szeállítani, hogy lehetőség sze-
rint felsőbb osztályú csapatok-
kal játsszunk, hiszen a tavasz, 
függetlenül a jelentős pontelő-
nyünktől, roppant nehéznek 
tûnik. A játékoskeretben nem 
tervezünk változást. Ugyanazzal 
a kerettel tervezzük a tavaszt, 
amely az őszi mérkőzéseket si-
keresen megvívta.

– Végezetül a magam és a 
játékosok nevében köszönöm 
az egyesület és a szakosztály ve-
zetésének a támogatását, mely 
lehetővé tette az eredményes 
szereplést, valamint a szurko-
lóknak, akik közül sokan az ide-
genbeli mérkőzéseinkre is elkí-
sértek, a töretlen és sportszerû 
biztatásukat.

Romics Ervin elnökhelyettest, 
a labdarúgó szakosztály vezető-
jét arra kértük, hogy a felnőtt 
csapaton túl a szakosztály többi 
csapatának az eredményét is 
értékelje:

– Szakmailag és emberileg 
egy nagyon jó keretet sikerült 
összeállítani a felnőtt csapat-
nál, amelynek végül meg is lett 
az eredménye, így magabizto-
san vezetjük a bajnoki tabellát. 
Tavaszra nem is lehet más a cé-
lunk, mint a bajnokság megnye-
rése. A jó szerepléshez adottak 
a feltételek. Ki kell emelni az 
önkormányzat támogatását, 
a megfelelő jó minőségû léte-

sítmények biztosítását, amely 
alapvető feltétele a jó szerep-
lésnek. Sikerként könyveljük 
el az Érd II. (megye III.-ban 3. 
hely) szereplését, amely továb-
bi fejlődési lehetőséget biztosít 
a fiataloknak, valamint után-
pótlás csapataink helytállását, 
akik már hat korosztályban 
(U7, U9, U11, U13, U15, U21) 
folyamatos fejlődéssel egyre 
jobb eredményeket érnek el. 
Az előrelépéshez szükséges 
lenne – az egyre nagyobb lét-
szám miatt is – a létesítmények 
tovább fejlesztése.

– Ezúton köszönöm meg az 
önkormányzat, a szponzorok, 
és a szurkolók támogatását. 

A tavaszi sikeres szereplés foly-
tatásához továbbra is számítunk 
támogatásaikra. Remélem, a 
csapat jó szereplése egyre több 
szurkolót fog a mérkőzéseink-
re kicsábítani és a csapatunk 
játékéval sok örömet fog sze-
rezni az érdieknek. Köszönöm 
a  szurkolóknak, hogy mind 
a hazai, mind az idegenbeli 
mérkőzéseinken szép szám-
mal jelentek meg és sportszerû 
szurkolásukkal támogatták a 
csapatot a nagyszerû őszi ered-
mények elérésében. Továbbra 
is számítunk rájuk és azokra is, 
akik most kapnak kedvet a mér-
kőzéseink megtekintésére.

  Harmat Jenő

Limperger Zsolt vezetõedzõ ezúttal a bemelegítést vezényli.
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Hat érdi a megyeválogatottban

Tisztújító közgyûlés  
az Érdi VSE-nél
Az Érdi Városi Sport Egyesület 
2014. november 19-én tartotta 
rendkívüli tisztújító közgyû-
lését. A napirendi pontok között 
az elnöki beszámoló mellett az 
elnökség újraválasztására került 
sor, mivel a korábbi elnök, 
Bugyenszky Lajos munkahelyi 
elfoglaltsága miatt lemondott 
tisztségéről.

A megválasztott új elnökség:

Novák Ferenc   ügyvezető elnök
Mórás Zsolt      elnökhelyettes 
Romics Ervin    elnökhelyettes
Bugyenszky Lajos         tag
Judik Zoltán                  tag  
Kerezsi Lóránt              tag
Márton Lajos               tag
Zimány László              tag

A Magyar  Labdarúgó Szövetség az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is megrendezi a megyei felnőtt amatőr válogatottak tornáját. 
A bő keretbe hat érdi játékos – Kertész F. kapus, Ország P. védő, 
Cservenka G., Csizmadia Z., Kónya B. középpályások és Gyurácz 
B. csatár – kapott meghívót.

A válogatott szakmai vezetéséért felelős szakmai stáb tagjai: 
Csank János vezetőedző, Limperger Zsolt (Érd), és Schindler Sz. 
(Biatorbágy ).

Csoportonként öt megyeválogatottat osztottak be. A Pest megyei 
válogatott mérkőzései:
1. ford.  2014. dec. 06.  11.00  Pest megye  -  Csongrád megye
2. ford.  2014. dec. 06.  16.00  Békés megye – Pest megye
3. ford.  2014. dec. 07.  10.00  Pest megye – Jász-Nagykun-Szolnok megye
4. ford.  Pest megye válogatottja nem játszik
5. ford.  2014. dec. 07. 15.00  Pest megye – Bács- Kiskun megye

A csapatok Cegléden 2x25 perces találkozókon mérik össze 
erejüket, mûfüves pályán. A csoport győztese kerül a tavasszal 
megrendezésre kerülő országos döntőbe. (harmat)

A képen látható mindhárom zöld mezes érdi játékos tagja a keretnek
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Az Érdi VSE
évzáró

nyílt rapid sakkversenye

2014. december 21-én lesz, 
 9.30 órától kb. 14.30 óráig az

Érdi VSE sporttelepén 
(Érd, Ercsi u. 34.)

Részletek következő  
lapszámunkban.

A megválasztott elnökségnek sok sikert kívánunk a munkájuk-
hoz!


