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Hulladékgyûjtés
A házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtést 
2015-ben Érden is bevezetik. 

2

Megyenap
A megye kiválóságait köszöntötte a közgyûlés 
december 4-én a Megyenapon.

4

Mikulások a fõtéren

Noha Joulupukki, a híres lappföldi Mikulás idén sem látogatott el Érdre, a kicsinyek 
egészen biztosan nem is hiányolták a távoli Finnországból érkezõ fehér szakállú 
apókát, hiszen városunkban immár hagyománya van annak, hogy a fõtéren felállí
tott „mindenki karácsonyfája” mellett nem is egy, hanem egyszerre több Mikulás 
várja két napon át az óvodásokat és kisiskolásokat.  3. oldal

Évbúcsúztató a kis labdarúgóknál
Gyerekzsivajtól volt han
gos az Érdi VSE klub
helyisége múlt csütörtök 
este, ahol a szakosztály 
vendégül látta az után
pótlás korú csapatok já
tékosait. A rendezvényen 
csaknem hatvan gyermek 
vett részt, akiknek több
sége ebben az évben sze
rette meg a labdarúgást, 
vált rendszeres látogató
jává az edzéseknek és a 
különbözõ korosztályú baj
nokságoknak. 16. oldal

Ünnepeltek a székelyek

Kettõs ünnepet ültek az érdi bukovinai székelyek 
december 5én este a Szepes Gyula Mûvelõdési Köz
pontban. Egyrészt a népdalkör megalakulásának 43ik 
évfordulójáról emlékeztek meg, másrészt abból az 
alkalomból is vigadoztak, hogy a tavaly létrejött Érdi 
Bukovinai Székelyek Egyesülete immár a bíróságon 
is bejegyzésre került, hivatalos a mûködése. Az érdi 
székelyek e két örömteli esemény kapcsán dallal, 
tánccal és mesével köszöntötték egymást és kedves 
vendégeiket. 7. oldal

Adventi versek
Az ünnephez kapcsolódó költeményeket 
hallhatott az érdi közönség.

4

Vörösmartynap
Jelvényátadási ünnepség, fotókiállítás-meg-
nyitó, mûveltségi vetélkedõ és diákgála.

8

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



azoknak adnak a továbbiakban, 
akik élnek is a szelektív gyûjtés 
lehetőségével.

Elhangzott az is: a gyûjtő
szigetek a házhoz menő hul
ladékgyûjtés bevezetésével ha 
nem is azonnal, de előbbutóbb 
megszûnnek. Kérdés, mi lesz az 

üveggel, amit most el lehet he
lyezni a gyûjtőszigeten, házhoz 
menő rendszerben azonban 
– mivel a mûanyagzsák nem 
bírná el – nem fogják elszállí
tani. Szamek Zsolt elmondta: 
erre a problémára ma még nincs 
megoldás, még gondolkoznak 
rajta, csakúgy, mint azon, ho
gyan oldják meg a panelházas 
övezetben a házhoz menő sze
lektív gyûjtést. Itt egyedi megol
dásokat kell majd alkalmazniuk, 
együttmûködve a közös képvi
selőkkel. Ami pedig a szelek
tív gyûjtőszigeteket illeti, a cél 
az, hogy ezeket legkésőbb 2016 
végéig felszámolják. A házaktól 
szelektíven összegyûjtött hul
ladékot egyébként az ÉTH még 
tovább válogatja (vegyes papír–
kartonpapír, fólia–PETpalack–
egyéb mûanyag hulladék), és 
bálázva adják át hasznosításra. 

Az ügyvezető kitért pár ak
tuális kérdésre is – ezek főleg 
a zöldhulladékgyûjtéssel kap

csolatosak. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy az önkormányzat 
rendelete értelmében fél köb
méternyi zöldhulladékot lehet 
kihelyezni egyegy alkalommal; 
ezeket vagy nyitott zsákokba, 
vagy egy méter hosszúra aprítva 
és kötegelve kérik kitenni az 
ingatlanok elé.

– Sajnos, az esős időjárás 
hátráltatta a zöldjáratokat, és 
pár napos csúszásban vagyunk. 
Várhatóan egy héttel később 
tudjuk befejezni a biohulladék 
összegyûjtését, úgy, hogy 6án, 
szombaton is indultak járataink 
(a meghirdetett hétfők mellett) 
– mondta az ügyvezető igaz
gató, hozzátéve: idén is akadt 
olyan lakos, aki egy köbméter 
ûrtartalmú zsákot pakolt tele a 
zöldhulladékkal, amit az ÉTH 
munkatársai nem tudtak meg
emelni, így – az eset dokumen
tálását követően – azt a helyszí
nen hagyták. 

– Többen jelezték, hogy több 
zöldhulladék keletkezik a kert
jükben, mint fél köbméternyi. 
Szeretném felhívni a figyelmet 
arra, hogy a Sas utcai telepün
kön díjmentesen és korláto
zás nélkül átvesszük az érdi 
ingatlantulajdonosok esetleges 
többletzöldhulladékát. Ezzel 
a lehetőséggel láthatóan élnek 
az ingatlantulajdonosok, de, a 
házak elé kihelyezett zsákok 

mennyiségét látva, úgy tûnik: 
még több embernek igénybe 
kellene vennie ezt az ingyenes 
szolgáltatást – jegyezte meg 
Szamek Zsolt.

Az ügyvezető felhívta még a 
figyelmet arra: a január elsején 
esedékes kukaürítés elmarad, 
helyette január 3án szállítják 
el a kommunális hulladékot az 
érintett területekről.

T. Mészáros András a sajtó
tájékoztatón felhívta a figyel
met a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ irodalmi pályázatára, 
melyet az intézmény érdi és 
környékbeli fiatalok számára 
hirdetett meg a magyar kultúra 
napja alkalmából. Január 10
ig várják a pályamûveket vers, 
mese, monda, rövid elbeszélés 
kategóriában a katalin@szepes
mk.hu emailcímre, vagy pedig 
a mûvelődési központ postací
mére (részleteket az mellékelt 
pályázati kiírásban találhatnak 
az érdeklődők). Ádám Katalin
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A polgármester fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent
kezés a 06/23522313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:
SIMÓ KÁROLY
Bejelentkezés 06/23522313as számon,  
fogadóóra előzetes telefonos egyeztetés alapján 
keddi napokon a Polgármesteri Hivatalban. 
DR. BÁCS ISTVÁN 
Bejelentkezés 06/23522313as számon,  
fogadóóra előzetes telefonos egyeztetés alapján 
keddi napokon a Polgármesteri Hivatalban.

TÓTH TAMÁS 
Bejelentkezés 06/23522369as számon,  
fogadóóra előzetes telefonos egyeztetés alapján 
keddi napokon.

 1.  ANTUNOVITS ANTAL    06/202592555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu  
képviselői fogadóóra: telefonon történő  
egyeztetés szerint

 2.  SIMÓ KÁROLY   06/205644276 
 simo.karoly@erdifidesz.hu  
képviselői fogadóóra: telefonon  
történő egyeztetés szerint

 3.  MÓRÁS ZSOLT  06/202808197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

 4.  DR. BÁCS ISTVÁN   06/23522313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

 5.  TEKAUER NORBERT   06/209144037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

 6.  KOPOR TIHAMÉR   06/302111963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: Minden hónap első hétfőjén 17
18 óráig a Jószomszédság Könyvtárban, Sárd u. 35.

 7.  DONKÓ IGNÁC  06/205711063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

 8.  DEMJÉN ATTILA   06/205699243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

 9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ  06/205137218 
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő egyeztetés alap
ján minden hónap második csütörtökén 1819 óra 
között az Összefogás Egyesület székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI MIHÁLY  06/208009079 
 keri.mihaly@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

11.  DR. VERES JUDIT  06/309626292 
 veres.judit@erdifidesz.hu. Képviselői fogadó
óra: telefonos egyeztetés alapján minden hónap har
madik hétfőjén 1819 óra között a Polgárok Házában

12.  SZABÓ BÉLA  06/308273467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu. Képviselői fogadóóra: 
telefonon történő egyeztetés alapján a Parkvárosi 
Közösségi Házban, BajcsyZsilinszky Endre u. 206208

     SZŰCS GÁBOR   06/203996227 
 szgabor@mszp.hu, szucsgabor.erd@gmail.com 
képviselői fogadóóra: telefonon mindennap, 
személyesen minden szerdán 15:0020:00 
között a Mária utca 22ben

     DR. HAVASI MÁRTA  06/209943727 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
képviselői fogadóóra: előzetes egyeztetés  
szerint

     CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT  06/309868 808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
képviselői fogadóóra: telefonon,vagy emailen 
történő egyeztetés után

     PULAI EDINA  06/703748877 
  pulai.edina@jobbik.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő  
egyeztetés után

     DR. CSŐZIK LÁSZLÓ   06/302683852 
 csozik@csozikszala.hu 
képviselői fogadóóra: telefonos megkeresés 
vagy email 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.

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Közvílágítási hibabejelentés	 06-40/201-023

Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal	 06-23/365-132

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 54. §
a alapján, a 251/2014. (XI. 20.) határozatában foglaltaknak 
megfelelően,

2014. december 18án, 17.00 órától 

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Helyszín: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

A közmeghallgatáson a megjelentek közérdekû kérdést és 
javaslatot tehetnek.

Így írok ÉN…
a SZEPES GYULA MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

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

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

A PÁLYAMÛVEK BEADÁSI HATÁRIDEJE 2015. JANUÁR 10.

A pályamûveket az alábbi címekre várjuk:
elektronikusan a katalin@szepesmk.hu email címre

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

FORMAI KÖVETELMÉNYEK: 
maximális terjedelme két  A/4es oldal 

(10000 karakter, 2 cmes margók, 1es sorköz).
A pályamûveken kérjük feltüntetni az alkotó nevét, 

értesítési címét, telefonszámát, email címét, 
az életkorát és a tanintézet nevét, ahol tanul.

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

alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor 
a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban.

További információ kérhetõ 
az alábbi telefonszámon: 06 23 365 490/115 mellék.

A vonatkozó jogszabály szerint 
2015 januárjában Magyarország 
minden településén be kell vezet
ni a szelektív hulladékgyûjtést. 
Természetesen erre fokozato
san, az adott település adottsá
gainak megfelelően kerül majd 
sor mindenütt, így Érden is. 
Hogy hogyan is alakul váro
sunkban a hulladékszigetekről a 
házhoz menő gyûjtésre történő 
átállás, arról Szamek Zsolt, az 
Érd és Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Kft. (ÉTH) ügyvezető 
igazgatója beszélt a múlt szer
dai polgármesteri sajtótájékoz
tatón.

– ÉrdParkvárosban kísérle
ti jelleggel már bevezettük a 
házhoz menő szelektív gyûjtést 
múlt áprilisban. Lefelé – azaz 
déli irányban – haladva, fokoza
tosan szeretnénk kiterjeszteni 
minden körzetre a házhoz menő 
zsákos szelektív gyûjtést; várha
tóan jövő szeptemberig minden 
területet be tudunk kapcsolni e 
rendszerbe. A gyûjtésre havonta 
egy alkalommal kerül majd. Az 
érintett lakók a szállítás meg
kezdése előtt a szolgáltatótól 
tájékoztató anyagot, illetve két 

zsákot kapnak majd (egy borí
tékba helyezve). Levelünkben 
tájékoztatjuk őket arról, hogy 
az adott hónapban mely napon 
viszik el a szelektíven gyûjtött 
hulladékot. Sárga színû, át
látszó zsákot biztosítunk a 
mûanyaghulladéknak, kéket a 
papírnak. Az aludobozokat sem 
kell a kukába dobni: ezeket a 
sárga zsákba lehet elhelyezni, a 
társított anyagokból készült te
jesdobozokat pedig a papírhoz 
(természetesen kiöblítve). Arra 
is felhívjuk a lakók figyelmét, 
hogy zsíros, szennyezett termé
kek ne kerüljenek a szelektív 
hulladékhoz. Ha valakinek na
gyobb mennyiségû karton vagy 
újságpapírja van, azt is elszál
lítjuk, amennyiben kötegelve 
kihelyezi a megadott napon 
az ingatlanja elé. Ha az egy 
hónap időtartama alatt valaki
nél sok hasznosítható hulladék 
keletkezik, azt is elszállítjuk, 
amennyiben valamilyen átlát
szó zsákban helyezik ki – tette 
hozzá az ügyvezető igazgató, 
aki újságírói kérdésre elmondta 
azt is: míg az első körben min
denki kap zsákot, cserezsákokat 

Sárga zsák jár majd a mûanyagokhoz, kék a papírhoz

Szelektív hulladékgyûjtés a kapunk elõl
A házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtést 2015-ben Érden is bevezetik. Az ezzel 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Szamek Zsolt, az ÉTH ügyvezetõi igazgatója 
beszélt a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón; mint mondta, várhatóan jövõ 
szeptemberig az egész városban átállnak erre a rendszerre. Az igazgató a zöldjára-
tokkal kapcsolatos késedelemrõl és egyéb problémákról is beszámolt a sajtónak.

Szamek Zsolt (ÉTH) a házhoz menõ szelektív gyûjtésrõl és a zöldjárattal kapcsolatos problémákról beszélt a saj-
tótájékoztatón
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2015-ben városunkban is bevezetik a házhoz menõ szelektív 
hulladékgyûjtést (képünk illusztráció)
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Kórházba akkor menjen az ember, 
ha viszik. Ha a saját lábán távoz-
hat, már minden rendben van, 
különösen így a téli, családi ünne-
pek környékén, hiszen az otthon 
a legjobb gyógyszer. A nyirkos 
hidegben különben is könnyen 
köhög az ember, vagy esetleg ne-
hezen, de a rengeteg ötlet és baráti 
jó tanács „sokat segít”. Cukorka, 
szirup, tabletta, szopogatós, rá-
gós, nyelős. Ha pedig már végképp 
nem, akkor a háziorvos ad egy be-
utalót a tüdőgondozóba. Az ember 
pedig előre megbeszélt időpont hí-
ján nekitámaszkodik a betegelosz-
tó pultjának, ahol azzal vigasztal-
ják, hogy tudnának egy időpontot 
neki január elejére, egy teljes körû 
kivizsgálásra. Persze ilyenkor csak 
a humor segít: – Hát én addig 
háromszor meghalok… S mivel 
kezemben amúgy is egy vaskos 
kötetet szorongatok a hosszú vára-
kozásra alaposan fölkészülve, az 
eddig a monitor fényét vizsgáló 
hölgy megenyhül. „– Mit olvas? 
– Kosztolányi Dezső: Látjátok fele-
im címû könyvét – felelem készsé-
gesen. – Csupa irodalomtörténeti 
tanulmány, de inkább a napilapok 
számára írta: Petőfiről a legtöbbet, 
illetve Balassiról, Apor Péterről, 
Virág Benedekről egészen a kor-
társakig. – Tudja, én is nagyon 
szeretek olvasni, de amióta romlik 
a szemem, már nem bírom sokáig. 
Marad a színház. Én innen Érdről is 
rendszeresen bejárok… Na, figyel-
jen, bemegyek az egyik doktornő-
höz, hátha tudja még ma fogadni.” 
Megköszönöm, s ahogy visszajön, 
már mosolyog. „– Oda üljön ol-
vasni, az elé az ajtó elé, majd 
hívják. Hiába, ez a Kosztolányi 
sokat tud.” Alámerül az ember a 

csendes délelőttben, nem zavarja 
a várakozók halk beszélgetése, az 
orvosok, asszisztensnők mozgása, 
minden megy a maga útján. Aztán 
meghökkentően hamar és kedve-
sen szólítanak. „– Figyeljen, István 
addig megcsináljuk a tüdőszûrést, 
aztán a légzésfunkciót, hogy 
a doktornő elé már értékelhető 
adatokkal kerüljön.” Indulok is, 
vetkőzés, nyaklánc a szájba, vál-
lak ráfeszülnek a keretre, a poca-
komat reménytelenül igyekszem 
behúzni. „– Nem mozdul, léleg-
zetét bent tartja. Köszönöm, meg 
is vagyunk! Tessék türelmesen 
kinn várakozni.” Az olvasás tehát 
folytatódhat. Ám mire végeznék 
Vajda Jánossal, vagy inkább az-
zal, amit Vajda János költészetéről 
Kosztolányi Desiré gondolt, már 
egy kedves fiatal leányka invitál a 
légzésfunkció méréshez. Ha van 
valami, amit az ember utálhat ke-
hes állapotában, akkor ez az. Cső 
a szájban, nagy levegőt vesz és 
fúj, fúj, fúj. Na, látja, ez kevés. 
Kezdjük elölről, csak nyugodtan 
türelmesen. Harmadikra sikerül is. 
Még megnyugtatnak, hogy 13.30-
ig van rendelés, de ne aggódjak, a 
doktornő nem fog itt hagyni. Már 
Eötvös Károlynál járok, amikor 
a legnehezebb beteg is előkerül. 
A meleg edzőruhát nem nevez-
ném maci nadrágnak, a hatalmas 
kötött sapka alól azonban a szív-
betegek kékbe játszó sápadtsága 
látszik, mélyen ülő tekintetében 
persze kíváncsiság. Beszélgetni 
akar, nem vitás. „– Maga mindig 

olvas? És költőkről ráadásul? Hát 
akkor mondja meg nekem, miért 
lett öngyilkos ez a József Attila?” 
Ötölök, hatolok, hogy a tehetség 
nemcsak áldás, de átok is, nehéz 
azzal együtt élni. „– Mondja meg 
őszintén, ivott? – Nem hinném, 
nemigen volt rá pénze. De a világ 
minden terhét cipelte szegény…” 
Ennyiben maradunk, mert most őt 
szólítják, karon is fogják. Majd mi-
re én következem a fiatal doktornő 
kérdez: magával is beszélgetett a 
kedves beteg? Ne haragudjon rá, 
nem vagyunk egyformák. „– Nem, 
nem, még érdekeseket is kérde-
zett, de tényleg nem lehet neki 
sem könnyû. Elvoltunk. – István, 
a tüdejével semmi baj, sőt, ez a 
folyamatos és fullasztó köhögés 
sem egyszerûen megfázás, a há-
ziorvosa nagyon jól sejtette, hogy 
magának refluxa van. Ez irritálja 
a nyelőcsövet és ettől köhög ál-
landóan. Viszont a légzésfunk-
ciónál még megnéznék valamit, 
hogy ha fújunk a torkára egy 
gyógyszert, attól mennyit javul. 
Szaladjon vissza egy fújásra és én 
megvárom.” Ez a kaland már csak 
néhány perc, segít a gyakorlás és 
a már ismert kedves aszszisztens 
leányka türelme. „– Látja, közel 
hetven százalékkal javítja a lég-
zését ez a pipa. Fölírom magá-
nak, és hozzá a reflux gyógyszert 
is. Ne számítson gyors javulásra, 
de ha törődik magával, akkor ta-
vaszra jobb lesz. Viszontlátásra. 
Illetve ne kelljen viszontlátnom, 
gyógyuljon meg.” 

Tizennégy óra. Felszabadultan 
vágok neki a Felső utcának, hó-
nom alatt a könyvvel, ami ma is 
segített. Dezső, te Érden is itthon 
vagy. Antall István

Reflux

Soha ennyi jó embert nem 
lehet látni, mint mostanában. 
Ajándék összekészítés cipős-
dobozban és jótékonyság-pót-
lékkal növelt telefonhívások, 
ételosztás, gondoskodás hátrá-
nyos helyzetűekről, adomány-
gyűjtés, és még ezernyi formája 
a jótékonykodásnak. És nem-
csak az egyén, az egyes ember 
igyekszik segíteni rászoruló-
kon, hanem vállalatok, szer-
vezetek, intézmények is. Ezzel 
azonban még nincs vége, mert 
ilyenkor élénkülnek a „házi” 
jócselekedetek is. A rég nem 
látott nagynéni felkeresése, 
vidéki ismerősök meglátoga-
tása, hozzátartozók, rokonok 
meghívása, kisebb-nagyobb 
ajándékok, meglepetések kita-
lálása, átadása, kollégák meg-
örvendeztetése figyelmessé-
gekkel. Szóval – árad a jóság 
mindenfelől, azonban mielőtt 
bárki félreértené és felszínes 
gúnyolódásnak tekintené a 
december végi helyzetkép futó 
felvázolását, gyorsan hozzáte-
szem: ez jó dolog. Jót tenni, 
jónak lenni jó, mindezeknek 
csak örülhetünk. 

Azt is tudjuk, hogy nemcsak 
kapni, hanem adni is jó, de 
ez se baj, hiszen ha valakinek 
lehetősége van javaiból, vagy 
akár csak figyelméből más-
nak is juttatni, olyannak, aki 
mindebből hiányt szenved, kár 
lenne ezt az örömét elrontani – 
és hála Istennek, egyre több az 
adományozó. Elgondolkozni 
legfeljebb azon érdemes, hogy 
eközben lapozgatnunk kell a 
naptárban. A napok ugyanis 
egyre múlnak, sorban, egy-
másután. Jelen sorok írásakor 
még csak kilencedike van, ami-
kor az olvasó kézbe veheti az 
újságot, akkor tizenegyedike 
lesz, aztán közepéhez, majd 
végéhez érünk a decembernek, 
ezzel együtt az esztendőnek 
is. Vagyis: elmúlik a karácso-
nyi időszak, aztán a szilveszter 
és az újév is, majd érkezik 

2015. Konkrétabban fogalmaz-
va: hamarosan túl leszünk a 
jótékonyság már-már szokássá 
merevedett ünnepi időszakán, 
és ilyenkor egyre kevésbé tud-
juk elfedni a kérdést: mi lesz 
utána? Adományozások, meg 
a többi jócselekedet kipipálva, 
túl vagyunk rajta, az ünnepek 
után jöhetnek az egykedvű, 
nemtörődöm hétköznapok, 
vagy megmarad valami a sok 
jóságból?

Végül is – miért ne marad-
hatna meg? Ha nem is a fel-
díszített karácsonyfa alatti 
ajándékosztás, de mondjuk a 
ruha-, élelmiszer-, vagy tüze-
lőosztás? Még hasznosabb 
lenne felhasználni a jótékony-
sági akciókat alapos tájékozó-
dásra, a rászorulók megtalálá-
sára – miért ne kaphatnának 
támogatást a továbbiakban is, 
rendszeresen? Mint minden 
jó szándékú akciónál, itt is a 
szezonalitás, az időszakosság, 
a kampányjelleg a legnagyobb 
leselkedő veszély. Hogy felfú-
jódik egy jó nagy segítőkész-
ség-lufi, aztán az ünnepek után 
kipukkad, semmi nem marad 
belőle. Ezt lehetne kellő szer-
vezettséggel, a támogatások 
csatornáinak időtálló kiépí-
tésével elkerülni. Az adomá-
nyozási, ajándékozási időszak 
ugyanis arra is alkalmas, hogy 
akinek ez fontos, aki nem csak 
időszakosan akar segíteni, az 
– akár egyén, akár szervezet 
– pontosan felmérje: hol is van 
szükség további, folyamatos 
támogatásra, hol tesznek való-
ban nélkülözhetetlen szolgála-
tot az adományok.

Az ünnepi időszak kérdései 
– kinek mit adjunk? – után 
tehát érdemes feltenni azt a 
kérdést is, hogy mi lesz utána? 
Mert az is fontos.

A szerkesztõ jegyzete

Mi lesz utána?

December 5-én, pénteken dél-
előtt egymás után érkeztek a 
helyi óvodák csoportjai és az 
iskolák legkisebb diákjai, hogy 
találkozzanak a helyi télapók-
kal, akik rénszarvasaikat és 
szánjaikat ugyan elrejtették, de 
krampusz-segédeik azért akad-
tak. A főtéri fenyő pedig még 
csak félig volt felékesítve, mert 
a díszeket az apróságoktól és a 
város lakóitól várták, akik saját 
készítésû apró tárgyaikkal, ka-
rácsonyfadíszeikkel szépíthet-
ték a téren magasodó fenyőt. 

A Mikulásoknak szinte perc-
nyi idejük sem volt pihenni, 
mert egymást érték az ovis cso-
portok meg a kisiskolások, így 
a főtér folyamatosan gyermek-

zsivajtól volt hangos. Mivel az 
apróságok jól tudják, hogy a 
Mikulás sohasem érkezik üres 
kézzel, nem elégedtek meg a fe-
hérszakállasok puszta látványá-
val, természetesen ajándékot is 
vártak tőlük. A „messziről jött” 
Mikulások viszont nem adták 
ingyen a csokimikulást meg a fi-
nom szaloncukrot, cserébe ver-
seket, dalokat kértek a csöppsé-
gektől, akik körbeállták-járták a 
fenyőt, és – mivel a fehér szakál-
lú apók sajnos már „nagyothal-
lanak” – teli torokból énekelték 
a Télapóról meg a puttonyában 
megbújó finomságokról szóló 
dalocskákat. „Hull a hó, hull a 
hó…”, zengett a fenyő körül, 
ki tudja hányadszor, de ezúttal 

nem a hópelyhek lepték be, ha-
nem a nap sugarai mosolyogtak 
rá a főtérre. 

– Láttok ti itt havat? – zsörtö-
lődött az egyik nyurga Mikulás 
– Másik nótát nem tudtok? – vic-
celődött az apróságokkal, és azt 
is a lelkükre kötötte, hogy esté-
re feltétlenül személyesen tisz-
títsák meg otthon a kis csizmá-
jukat, mert ellenkező esetben 
hiába várják a meglepetéseket, 
a Mikulás bizony elkerüli a sá-
ros, poros lábbeliket. 

Miközben a Mikulások sze-
líden megintették az ovisokat 
és az elsősöket, T. Mészáros 
András polgármester is megér-
kezett a főtérre az épp a vá-
rosban tartózkodó kínai dele-
gációval. A Mikulások őket is 
megajándékozták egy-egy csoki 
mikulással, amit kíváncsian mé-
regettek a vendégek, de a közös 
fénykép kedvéért örömmel elve-
gyültek a kicsinyek között. 

Délután egy óráig sok száz 
gyermek látogatott el kísérő pe-
dagógusaival vagy szüleivel a 
főtérre. Még másnap, decem-
ber 6-án is sokan jöttek, hogy 
találkozzanak a Mikulásokkal. 
Az apróságok nemcsak közös 
produkciókkal szórakoztatták a 
télapókat, hanem a legbátrab-
bak egyéni fellépést is rögtönöz-
tek, amiért külön jutalom járt a 
Mikulástól. 

A város főterét tehát – amely 
már az első adventi hétvégén 
ünneplőbe öltözött – ismét nagy 
számban „belakták” az érdiek. 
Jó volt újra látni a legkisebbek 
nyüzsgését, és a Mikulásokra 
szegezett sok-sok csillogó sze-
met.

 Bálint Edit

Két napon át édességgel várták városunk legkisebbjeit

A fõtérre is megérkeztek a Mikulások

Noha Joulupukki, a híres lappföldi Mikulás idén sem 
látogatott el Érdre, a kicsinyek egészen biztosan nem is 
hiányolták a távoli Finnországból érkezõ fehér szakállú 
apókát, hiszen városunkban immár hagyománya van 
annak, hogy a fõtéren felállított „mindenki karácsony-
fája” mellett nem is egy, hanem egyszerre több Mikulás 
várja két napon át az óvodásokat és kisiskolásokat. 

A gyerekek a karácsonyfát körbefonva énekeltek a Mikulásoknak

Mi lehet a cédulán, vers vagy kérés a Mikulásnak?
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A piros puttony még bõven rejt édességet…

A polgármester és a kínai delegáció is találkozott a Mikulásokkal
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Az idei, Többarcú emléke‑
zés címû adventi mûsorban 
Szeghalmi Elemér író, iroda‑
lomtörténész és Elmer István 
író is részt vett. Arra vállalkoz‑
tak, hogy a magyar költészet 
remekeiből válogatva ráirányít‑
sák a figyelmet az ünnep igazi 
lényegére. Az adventi koszorún 
a három lila gyertya a hit, a 
remény és a szeretet jelképe, 
a negyedik pedig rózsaszínû, 
mert ez az öröm, a születés örö‑
mének szimbóluma. 

„Békesség most tinéktek, em‑

berek. Örvendezzél, derék világ, 
Hangozzatok, jámbor legendák, 
Zsolozsmák, bibliák, imák.” 
– kezdte Ady Endre: Békesség 
ünnepén címû költeményével 
az estet Császár Angela, majd 
egymás után hangzottak el a 
magyar irodalom nagyjaitól a 
karácsony és az advent érkezése 
kapcsán született versek, emlé‑
kezések, elbeszélések, gondola‑
tok és történetek. Többek között 
Vass Albert, Tóth Árpád, Fekete 
István, Dutka Ákos, Dsida Jenő, 
Nagy Gáspár, Weöres Sándor, 

P. Nagy László sorai idézték az 
egykori meghitt, olykor fájda‑
lommal, máskor reménységgel 
és békességgel teli karácsonyo‑
kat. A hajnali misék harmatos 
és dermesztő hangulatát, vagy 
az éjféli misére hívó harang‑
szót is felidézte egy‑egy alkotás, 
hogy felkészítse a szíveket a ka‑
rácsony valódi arcának, lénye‑
gének felismerésére: ami nem 
más, mint a Megváltó születése. 
Ez az a csoda, amire vártunk, 
és ami reményt adhat az embe‑
riségnek.

 Örkény István gunyoros han‑
gú egypercesével arra is felhívták 
a figyelmet a mûvészek, hogy a 
karácsony nem „kereskedelmi 
ünnep”, és bár a szeretet ün‑
nepén türelmesebbek, megér‑
tőbbek, elnézőbbek is vagyunk 
egymás iránt, és megpróbáljuk 
még azokat is szeretni, akiket 
egyébként nem szoktunk, talán 
nem ártana, ha mindez a hét‑
köznapokban is megnyilvánul‑
na, azaz egész esztendőben ezt 
tennénk.

 Elmer István pár évvel ez‑
előtti, személyes élményét írta 
meg „Az asszony, aki a hegyek‑
ből jött” címû elbeszélésében. 
Böjte Csaba szegényházában 
tartózkodott azon a karácsony 
estén, amelyen maga is talál‑
kozott azzal a négygyermekes 
édesanyával, akinek torokszorí‑
tó történetét elmesélte. Jó lenne 
– hangzott el a záróüzenetben 
–, ha karácsonykor nemcsak a 
téli napfordulóról emlékeznénk 
meg, hanem arról is, hogy a mi 

gyökereink nem lenn, hanem 
fenn vannak, ahová egyetlen út 
vezet: az Isten fiába, Jézusba 
vetett hitünk, hiszen az ő szü‑
letését ünnepeljünk karácsony‑
kor.  Bálint Edit

Adventi irodalmi est a mûvelõdési központban

A fényre várunk – többarcú emlékezés
Csodára várunk így advent idején, mert az emberiség mindig is hitt, s még ma is 
hisz a csodákban, hiszen nem elehet csoda nélkül élni – hangzott el azon a telt 
házas irodalmi esten, amellyel immár nyolcadik alkalommal ajándékozta meg az 
érdi közönséget Császár Angela és Szersén Gyula színmûvész. 

Szersén Gyula, Császár Angela, Szeghalmi Elemér, Elmer István a magyar irodalom remekeitõl válogattak adventi 
és karácsonyi tárgyú alkotásokat
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Szersén Gyula A fényre várunk címet adta az elsõ irodalmi összeállításának

Elmer István Örkény egypercesével 
figyelmeztetett: a karácsony nem 
kereskedelmi ünnep!

kaleidoszkóp

Pest Megye Közgyûlése 1999‑
ben határozott úgy, hogy decem‑
ber 4. napját Megyenappá nyil‑
vánítja, annak emlékére, hogy 
Pest‑Pilis‑Solt vármegyét 355 
évvel ezelőtt, 1659. december 
4‑én alapították. A Megyenap 
Pest megye egyik legfontosabb 
eseménye – a közösség ünnepe, 
amikor az ország legnépesebb 
megyéjéből, 187 városból és te‑
lepülésről százak érkeznek a 
Megyeházára. Az ünnepségen 
részt vettek Pest megye test‑
vérmegyéi. Delegáció érkezett a 
Hargitából, lengyel Mazoviából, 
és a horvát Tengermellék‑
Hegyvidék megyéből.

Minden évben ezen a napon 
köszönti a közgyûlés mindazo‑
kat, akik a hivatásukban, vagy 
a mindennapokban képesek 
voltak a példamutató tettekre, 

az átlagon felüli teljesítmények‑
re. Ekkor adják át a megyei 
kitüntető díjakat, elismerve a 
közmûvelődés, a tudomány, a 
kultúra, az építészet, a környe‑
zetvédelem, valamint a közbiz‑
tonság és a társadalmi össze‑
tartozás érdekében tett erőfe‑
szítéseket.

A díjazottak között szerepelt 
az érdi Bada Zoltán is, aki‑
nek a közgyûlés a Pest Megye 
Környezetvédelméért Díjat 
adományozta, Pest megye és 
Érd Megyei Jogú Város környe‑
zetének megóvása érdekében 
folytatott kitartó és eredményes 
szervező munkája elismerése‑
képpen. Mint az indoklásban a 
továbbiakban elhangzott: „Bada 
Zoltán elkötelezett híve a ci‑
vil közösségek felelősségválla‑
lásának. Az elmúlt évek alatt 

kitartóan népszerûsítette a sze‑
lektív hulladékgyûjtés ügyét. 
Több tucat rendezvényen több 

ezer gyermeket ismertetett meg 
játékos formában a környezet‑
védelem jelentőségével. Külön 

roadshow‑kat szervezett a hát‑
rányos helyzetû gyermekek és 
felnőttek számára. Szervező‑ 
munkájával és kitartó igyekeze‑
tével nemcsak az érdi, hanem a 
környékbeli lakosokat is képes 
volt mozgósítani.”

Bada Zoltán érthető örömmel 
fogadta az elismerést:

– Természetesen nagyon jól‑
eső érzés egy ilyen díjat meg‑
kapni, de hozzá kell tennem, 
hogy én ezt érdiként kaptam, te‑
hát olyan tevékenységért, olyan 
teljesítményért, amit itt, a hely‑
béliekkel közösen végeztem. 
Lehet, hogy én találtam ki egy‑
két dolgot, vagy én kezdemé‑
nyeztem, de nem lehetett volna 
egyik akciót se végigvinni, ha 
az érdiektől nem kapok támo‑
gatást, segítséget, amit ezúton 
is köszönök. Köszönettel tar‑

tozom Érd Megyei Jogú Város 
önkormányzata képviselőtestü‑
letének és T. Mészáros András 
polgármesternek is a támoga‑
tásért, hiszen az ő javaslatuk 
kellett ahhoz, hogy egyáltalán 
bekerülhessek a Pest megyei 
közgyûlés elé, a javasolt szemé‑
lyek közé. 

– Mi lesz ezután, változik‑e 
valami a díj után?

– Erre egyszerûen tudok vá‑
laszolni: amit  elkezdtem, azt 
szeretném folytatni. Azt, hogy 
minél több gyermek és felnőtt 
számára szerezzek örömet a kü‑
lönböző, a környezetvédelem‑
mel kapcsolatos rendezvények 
során. A szórakozás és a kör‑
nyezettudatos szemlélet ösz‑
szekapcsolása reményeim sze‑
rint egyre több család tetszését 
nyerheti el városunkban. 

A megye kiválóságait köszöntötte a közgyûlés a Megyenapon

Helyi szolgáltatók

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



– tette hozzá Kapuvári Zoltán, 
aki elmondta azt is: a fákat több 
turnusban hozzák fel Zalából, 
így ha elfogy, van még után-
pótlás. 

– Sûrûek, formásak idén a fák, 
ami, ahogy említettem, az esős 
időnek köszönhető, de annak is, 
hogy rendszeresen gondozom 
őket: kapálok, irtom a gyomo-
kat, metszegetem, permetezem 
őket. Remélem, a vevőink is elé-
gedettek az idei felhozatallal. 
Sok visszajáró vásárlónk van, 
olyanok is, akik pár éve úgy 
döntöttek, mûfenyőt vásárolnak, 
aztán amikor az tönkrement, 
visszatértek az igazihoz – zárta 
szavait Kapuvári Zoltán.

A Kossuth Lajos utcában lévő 
zöldség- gyümölcskereskedés-
ben is zalai fákat árusítanak, a 
lucfenyő méterét 1500, az ezüst-
ét 2500, a nordmannét 4000 fo-
rintos áron. Volt, aki már előre 
megrendelte a fát; a tapasztalat 
az, hogy az idősebbek a kisebb, 
olcsóbb példányokat veszik, a 
kisgyerekesek pedig a nagyobb 
fákat keresik.

– Ezek előre kiválogatott, 
frissen vágott fák; igény szerint 
Érden ingyen házhoz is szállít-
juk őket – mondta lapunknak 
Pap Nikolett üzletvezető, aki 
december 5-én, az árusítás első 
napján már fel is vett rendelése-
ket házhozszállításra. 

Vannak olyan száraz esz-
tendők, mikor a vágott fa már 
kint a hidegben is hullani kezd 
– hazai, nemrég vágott fenyőnél 
idén ez nem fordulhat elő, így 
nem is érdemes felsorolnunk a 
frissentartási praktikákat. Van 
azonban két fontos tanács, amit 
érdemes megfogadniuk a vágott 
fenyőt vásárlóknak: egyik, hogy 

az összekötözött fát már a dí-
szítés előtti napon szabadítsák 
meg a madzagtól, hálótól, hogy 
ágai visszanyerhessék eredeti 
formájukat. A másik: vásárlás-
kor vigyük magunkkal a talpat 
is, mert már sok helyen vál-
lalják, hogy a fenyőt a tartóba 

faragják, rögzítik. Ezzel nem-
csak időt spórolunk meg (és 
kerülhetjük el a fafaragás miatti 
idegeskedést, veszekedést 24-e 
délelőttjén), hanem azt is meg-
akadályozhatjuk, hogy a fa apró 
ágai letörjenek. 

 Ádám Katalin
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A feljegyzések szerint Brunsz-
vik Teréz grófnő állította Magyar-
országon az első karácsonyfát, 
csaknem két évszázada. Ma 
már el sem tudnánk képzelni 
az ünnepet nélküle; ki-ki ízlése, 
pénztárcája szerint válogathat 
élő és mû-, luc- vagy kolorádó-
fenyő, méteres fácska és plafont 
verdeső óriás között. Az, hogy 
a Mikulás és karácsony közti 
időszakban mikor is szerezzük 
be a fát, attól függ, ki milyen 
taktikát választ: van, aki szeret 
„nagyobb merítésből” választa-
ni, és már december elején ha-
zaviszi a fenyőt, mások az utol-
só pillanatban szerzik be, hátha 
akkor az árusok engednek az 
árból (vagy mert nincs hol tárol-
nia). Igazából egyik megfontolás 
sem indokolt: az árusítóhelyek-

re rendszerint több turnusban 
érkeznek a fák, így december 
közepén sem maradunk le a 
szép példányokról, és 24-én sem 
dobják utánunk ingyen a mara-
dékot. 

Érden ebben az évben decem-
ber ötödikén nyitottak az első 
kereskedők. A fa minőségére 
nem lehet panaszuk – a vásár-
lóknak sem –, mivel a nyári, 
őszi esők miatt a fák egészsé-
gesek, ágaik sûrûn nőnek és 
szépen zöldellnek – tudtuk meg 
Kapuvári Zoltántól, aki több 
mint másfél évtizede árusít fe-
nyőfákat az Alsó utcában.

– Tavaly óta nem változtak az 
árak: a lucnak 1200-1500 forint 
métere, a nordmanné 3000-4000 
forint, az ezüstfenyőé 2500-3000 
forint körül van, a minőségtől 

függően – mondta a vállalkozó, 
aki Zalából, saját háromhektáros 
faiskolájából hozza a fenyőket.

– A fákat most vágattam ki; 
meg lehet nézni, még gyantás a 
vágási felület – mutatta a vállal-
kozó az apró cseppeket. – Mivel 
rendszerint a termelők vágatják 
ki legkésőbb a fáikat, érdemes 
közvetlenül tőlük vásárolni, és 
nem a nagyáruházaknál, ahol ál-
talában a nagybani piacról szár-
mazó, november elején kivágott 
példányokat árulnak – javasolja 
Kapuvári Zoltán. 

Arról egyébként, hogy a fát 
mikor vághatták ki, több dolog 
is árulkodik a vágási felületen kí-
vül: ha a fa láthatóan friss, ágai 
nem szárazak, ha megrázogat-
juk, nem hullanak a tûlevelek.

– Rengeteg fenyőfajta létezik, 
én a legkeresettebbeket áru-
lom: lucot, ezüstöt, nordmannt. 
A vágott fenyők mellett vannak 
dézsás fáink is, nagy gyökérlab-
dával, hogy később kiültethetők 
legyenek. Ezek darabára fajtától 
és mérettől függ: 3000-től 10000 
forintig kaphatók – mondta a 
vállalkozó, aki évente többszáz 
fát árul, és rendszerint el is fogy-
nak a fenyői.

– Nehéz eltalálni a méretet; 
van, amikor a nagyobb a kelen-
dő, máskor a kicsi; ki-ki pénztár-
cájától függően válogat. Tartunk 
kis lucfenyőket is, de ötméteres 
faóriásaink is vannak. Ez utób-
biakat templomokhoz, iskolák-
nak szállítjuk, megrendelésre, 
és nagyon kedvezményes áron 

Karácsonyfaszezon: idén sem lett drágább, de szebb, mint tavaly

Ha másnak nem is, a fenyõknek használt a rengeteg esõ
Jó idõ járt idén a fenyõkre: a sok esõtõl sûrû, zöldellõ ágakkal örvendeztetnek meg 
minket  karácsonykor. Érden december 5-én nyitottak az elsõ árusok; ezen a na-
pon beszélgettünk Kapuvári Zoltán termelõvel, akitõl megtudtuk: a fenyõárak nem 
nõttek  tavaly óta,  és a  kedvezõ  idõjárás miatt  ebben az évben mindenki  nagyon 
szép  fenyõhöz  juthat  a  pénzéért.  Arra  is  felhívta  azonban  a  figyelmet:  érdemes 
termelõknél vásárolni, mert azok általában frissen vágott fákat árusítanak.

A kis lucfenyõk is nagyon kelendõek, és az áruk sem változott tavaly óta

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

A hálóba csomagolt vagy zsineggel kötözött fenyõt érdemes egy nappal a 
díszítés elõtt kicsomagolni

Van, ahol házhozszállítást is vállalnak

Kapuvári Zoltán szerint idén egészségesek, dúsak a fák – javukra vált a 
sok esõ

panoráma

Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata
Tisztelt Érdi Lakosok, Szervezetek!
Tájékoztatom Önöket, hogy felsőbb jogszabályi előírás miatt a hatályos településrendezési eszközök - 233/2010. (VII. 19.) KGY. 
határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, valamint a 31/2010. (VII. 20.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi 
Építési Szabályzat -  felülvizsgálatát, ill. a város teljes területére vonatkozó új Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv készítését indítjuk el.

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

A felhíváshoz kapcsolódó előzetes tájékoztatási dokumentáció – ahol a kiemelt településfejlesztési célok, és területek is látha-
tók - 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/tele-
eszkmod 

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

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

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

 Közreműködésüket megköszönve, tisztelettel:       T. Mészáros András polgármester

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

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

Facebook: www.facebook.com/akredenc

Ételallergia, diéta és paleo szaküzlet

Kinyitjuk a Kredenc ajtaját!
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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 15 – 21.

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:

Micimackó bérlet III/3.
December 15. hétfő 10 és 14 óra 
Kiskarácsony, Nagykarácsony 
a Kolompos együttes karácso-
nyi műsora 
Eseti belépőjegy: 800 Ft, mely 
csak a 14 órási előadásra kap-
ható.

December 28. vasárnap 16 óra 
Hadikfalvi Betlehemes 
a Bukovinai Székely Népdalkör  
előadására. 
A programra a belépés ingye-
nes!

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 15. hétfő 17 óra  
Karácsony 

Kertbarát kör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Információ: Németh Antal  
06 30/549 4230
December 19. péntek 17 óra
Kertész-Karácsony

Kézműves klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
December 20. szombat 10 óra 
Karácsonyi díszek készítése 
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit. Belépő: 300 Ft

Duna – Art fotó klub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Vezeti: Körmendy Zizi  
06-20/ 411-3673 
December 16. kedd 17 óra 
Karácsonyi ünnep – 
Éves munkánk kiértékelése

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

A kamarateremben
A Poly-Art alapítvány  
csoportos kiállítása
Megtekinthető: 2015. január 5-ig 

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

A fotógalériában
decemberben
Érd képeken fotókiállítás
Érd a Duna-Art Fotóklub tagja-
inak szemével. Megtekinthető: 
hétköznapokon 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,- 

Előadás 
Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége (KÉSZ)
december 15. (hétfő) 18,00 óra
Adventi beszélgetések Kóka 
Rozáliával 

 

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 17. (szerda) 17 óra
Közönségtalálkozó Karinthy 
Márton színházigazgató, rende-
ző, íróval.
A zenei könyvtár programja 
December 16. (kedd) 18 óra
Zenei Klub – Honnan ismerős? 
Zenei motívumok „szerzése”.
Előadó: Lehotka Ildikó

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 nyitva tartás

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

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő – kedd:  10 – 19 h
szerda:  szünnap

csütörtök – péntek:  10 – 18 h
szombat:  8 – 13 h

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

Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő, szerda, csütörtök:  zárva
kedd:  12 – 18 h
péntek: 12 – 17 h

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

Szeretettel várjuk  
rendezvényeinken!

Karácsonyi halászlékóstoló 
forralt borral, bejglivel, műsorral

Az Érd és Környéke Horgászegyesület és 
az Érdi Pincetulajdonosok Egyesülete 
szeretettel várnak minden érdi lakost 

zenés karácsonyi rendezvényükre 
a Szepes Gyula Művelődési Központ elé 

2014. december 20-án 13 órára.

A hagyományoknak megfelelően  
fellép Szigeti Eszter és Varga Zoltán. 

A halat Érd Város Önkormányzata biztosítja, bejglivel  
és péksüteménnyel az érdi cukrászok kedveskednek!

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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december 15. 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! 2. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 50’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

10:35 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
11:05 Ízőrzők 20.
11:35 Fény-Kép kulturális magazin
16:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója
16:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:45 Óceániai csavargások 4/4. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’  
rendező: Cséke Zsolt 

17:15 Mozgás sportmagazin
17:45 Fény-Kép kulturális magazin
18:15 Erzsébet-út 3. rész 

Magyarországi programajánló 45’
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda mérkőzés ism. Spono Notwill – Érd
21:00 Erzsébet-út 3. rész 

Magyarországi programajánló 45’
21:45 Híradó ism.
22:00 Szibéria 17/6. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

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

december 16. kedd
8:00 Híradó
8:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
8:30 Aggódunk érted… 

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

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

10:05 Kézilabda mérkőzés ism. Spono Notwill – Érd
11:35 Erzsébet-út 3. rész 

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

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’  
rendező: Cséke Zsolt 

17:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:30 Bibliai Szabadegyetem 90/86. 
18:30 Ízőrzők 21.
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 A tizedes meg a többiek 

fekete-fehér, magyar vígjáték, 1965 101’  
12 éven felülieknek! 
rendező: Keleti Márton 
szereplő(k):  
Sinkovits Imre  
Darvas Iván  
Major Tamás 

21:45 Híradó ism.
22:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
22:15 Fény-Kép kulturális magazin
22:45 Szibéria 17/6. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

23:15 Híradó ism.

december 17. szerda
8:00 Híradó
8:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
8:45 Óceániai csavargások 4/4. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 28’  
rendező: Cséke Zsolt 

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

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

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

10:50 Bibliai Szabadegyetem 90/86. 
11:50 Szibéria 17/6. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

16:15 Híradó
16:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
16:45 Erzsébet-út 3. rész 

Magyarországi programajánló 45’
17:30 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – Győr
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás, sportmagazin
20:00 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6/1. rész 
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

20:30 Híradó ism.
20:45 Mozgás sportmagazin ism.
21:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/1. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

22:00 Oliver Hardy: Inasok gyöngye 
Burleszk

22:25 Erzsébet-út 3. rész 
Magyarországi programajánló 45’

23:10 Híradó ism.

december 18. csütörtök
8:00 Híradó 
8:15 Mozgás sportmagazin
8:45 Fény-Kép Kulturális magazin
9:15 Erzsébet-út 3.rész 

Magyarországi programajánló 45’
10:00 Élő közvetítés Érd MJV Önkormányzati köz-

gyűléséről
16:05 Híradó
16:20 Mozgás sportmagazin
16:50 Ízőrzők 21.
17:20 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:35 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/1. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

18:05 Mozgás sportmagazin
18:35 Oliver Hardy: Inasok gyöngye 

Burleszk
19:00 Híradó 
19:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

19:30 A tizedes meg a többiek 
fekete-fehér, magyar vígjáték, 1965 101’  
12 éven felülieknek! 
rendező: Keleti Márton 
szereplő(k):  
Sinkovits Imre  
Darvas Iván  
Major Tamás 

21:15 Bibliai Szabadegyetem 90/87. 
22:15 Híradó ism.
22:30 Erzsébet-út 3. rész 

Magyarországi programajánló 45’
23:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
23:30 Híradó ism.

december 19. péntek
8:00 Híradó
8:15 Bibliai Szabadegyetem 90/87. 
9:15 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
9:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/1. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

10:00 Szibéria 17/6. rész  
magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

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

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

11:35 Fény-kép kulturális magazin
16:15 Híradó 
16:30 Ízőrzők 21.
17:00 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:15 Erzsébet-út 3. 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 Rítus  

fekete-fehér, magyarul beszélő, svéd filmdráma, 
1969 73’ 
rendező: Ingmar Bergman 
szereplő(k):  
Ingrid Thulin  
Gunnar Björnstrand  
Anders Ek  
Erik Hell  
Ingmar Bergman 

21:15 Híradó ism.
21:30 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
21:45 Erzsébet-út 3. rész 

Magyarországi programajánló 45’
22:30 Mozgás sportmagazin
23:00 Híradó ism.

december 20. szombat
9:00 Híradó
9:15 Polgár-társ, – vallás, nemzetiség, civil társa-

dalom
9:45 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról

10:00 Szibéria 17/6. rész  
magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

10:30 Ízőrzők 21.
11:00 Kézilabda mérkőzés ism. Érd – Győr
15:35 Híradó
15:50 Mozgás sportmagazin
16:20 Benyovszky Móric és a malgasok földje 6/1. rész 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 30’  
rendező: Cséke Zsolt 

16:50 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:05 Bibliai Szabadegyetem 90/87. 
18:05 Fény-kép kulturális magazin
18:35 Aggódunk érted… 

Újraélesztés 1. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 25’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
19:30 Oliver Hardy: Mesteremberek 

Burleszk
19:55 Aggódunk érted… 

Újraélesztés 1. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 25’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

20:20 Erzsébet-út 3. rész 
Magyarországi programajánló 45’

21:05 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
ism.

21:35 Oliver Hardy: Mesteremberek 
Burleszk

22:00 Rítus  
fekete-fehér, magyarul beszélő, svéd filmdráma, 
1969 73’ 
rendező: Ingmar Bergman 
szereplő(k):  
Ingrid Thulin  
Gunnar Björnstrand  
Anders Ek  
Erik Hell  
Ingmar Bergman 

december 21. 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 21.
11:25 Bibliai Szabadegyetem 90/87. 
15:55 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
16:25 Aggódunk érted… 

Újraélesztés 1. 
egészségügyi felvilágosító filmsorozat. 25’ 
Rendezte: Váczi Szabó Márta 

16:50 Párbeszéd – beszélgetés aktuális témákról
17:05 Rítus  

fekete-fehér, magyarul beszélő, svéd filmdráma, 
1969 73’ 
rendező: Ingmar Bergman 
szereplő(k): Ingrid Thulin, Gunnar Björnstrand,  
Anders Ek, Erik Hell, Ingmar Bergman 

18:20 Csak tükörben – vallási műsor 10’
18:30 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:00 Erzsébet-út 3.rész 

Magyarországi programajánló 45’
19:45 Szibéria 17/7. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

20:15 Mozgás sportmagazin
20:45 Polgár-társ – vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:15 Oliver Hardy: Mesteremberek 

Burleszk
21:40 Érdi Panoráma, heti események összefoglalója 
22:10 Fény-Kép kulturális magazin
22:40 Szibéria 17/7. rész  

magyar útifilm 30’  
rendező: Bayer Zsolt

2014. december 15 – december 21.
Műsoraink a www.erdmediacentrum.hu internetes oldalon is megtekinthetők.

Mint magunk is tapasztaljuk, 
elképesztő gyorsasággal szá-
guld velünk az idő, mégis, ha 
belegondolunk, a 43 esztendő 
kimondva sem kevés, különö-
sen akkor, ha ez a magas szám 
egy kórus fennállásának évfor-
dulóját jelzi. Két emberöltönyi 
idő, hiszen 43 év alatt két új 
nemzedék is felnőtt közben, s 
bár a kórus tagjai is váltakoztak, 
az Érdi Bukovinai Népdalkör 
nemcsak stabilan megmaradt 
és mûködött, hanem folyama-
tosan fejlődött, megújult és 
gazdagodott is. Számos, máig 
mûködő hagyományőrző kez-
deményezésük volt a városban, 

nem csoda, hogy jó hírük mesz-
szire, a városon túlra is eljutott. 
Természetes volt, hogy a decem-
ber 5-én megtartott születésna-
pi rendezvény színes mûsora a 
népdalkör fellépésével indult, 
majd az ünnepelteket először 
Szedlacsek Emília, a ház igaz-
gatója köszöntötte. Kiemelte: 
reméli, hogy az adventi idő-
szakra tett összejövetelükkel is 
hagyományt építenek, hiszen a 
tavalyi toborzójukat is ekkorra 
időzítették, mert a várakozás 
időszakában kellemes perce-
ket szereznek mûsorukkal. 
Ezt követően Domokos Gyula, 
az Érdi Bukovinai Székelyek 

Egyesületének elnöke lépett 
a mikrofonhoz, aki a buko-
vinai székely hagyományok 
és kultúra megőrzésének 
szükségszerûségét kiemelve 
szerencsésnek nevezte az érdi-
eket, mert nemcsak nagyszerû 
mûvészeti vezetőre, hanem a 
mûvelődési központ igazgató-
jának személyében készséges 
támogatóra is akadtak akkor, 
amikor eldöntötték, hogy nem 
hagyják veszni azokat a szel-
lemi kincseket, amelyeket ők 
vagy elődeik távoli hazájukból 
hoztak magukkal. Kóka Rozália 
fiatal diplomásként egyből fel-
ismerte azt a drágakövet, amire 
a Bukovinából idemenekült, és 
maguknak Érden otthont építő 
székelyek hagyományőrzését 
kiválóan fel lehetett építeni, és 
ami immár közel fél évszázadon 
keresztül nem halványul, ha-
nem egyre élénkebben ragyog. 

Kiss Józsefné Ágota ma már 
az egyedüli, aki kezdetektől 
fogva, immár 43 éve énekel a 
népdalkörben. A Népmûvészet 
Mestere címet elnyerő Illés 
Imréné egyedi hangjával és 
szinte kimeríthetetlen népdaltu-
dásával gazdagítja népdalkört, 
de természetesen valamennyi 
régebbi és jelenlegi kórustag 
szorgalma, kitartása és odaadá-
sa hozzájárult ahhoz, hogy évti-
zedeken keresztül nem csupán 
a maguk kedvére, hanem a ma-
gyarság épülésére is magas fo-
kon mûvelik a népmûvészetet, 
gazdagítva a hagyományőrzést 
és az egyetemes kultúrát. Az 
elmúlt évek során rengeteg fel-
lépésük mellett számos felvétel, 
lemez, CD és könyv is szüle-
tett tevékenységükről. Mivel 
a mellettük négy évtizeden át 
hûségesen kitartó vezetőjüket, 
Kóka Rozáliát, a Népmûvészet 
Mesterét magasabb feladatokra 
szólította el a népmûvészetért 
végzett tevékenysége – a közel-
múltban a Magyar Mûvészeti 
Akadémia tagja lett –, felmerült, 
hogy megmaradásuk és hagyo-
mányaik megőrzése, ápolása 
érdekében egyesületet kellene 

alakítani a bukovinai székelyek-
nek. A tavalyi sikeres toborzót 
követően elindították az ehhez 
szükséges hivatalos lépéseket, 
amelyek végeredményeként im-
már a bíróságon is bejegyzték 
az Érdi Bukovinai Székelyek 
Egyesületét. Így e két örömteli 
esemény megünneplésére szer-
vezték meg ezt a szép estét, ame-
lyen Domokos Gyula, az egyesü-
let elnöke egy-egy szál rózsával 
gratulált a Bukovinai Székely 
Népdalkör tagjainak. A kórus 
vezetését Barta Viktória vállalta 
el, és ebben az esztendőben az 
első megmérettetést számára a 
bonyhádi ünnepségsorozat je-
lentette, majd Máriagyûdön volt 
sikeres fellépésük augusztus 
27-én, a székelyek búcsúnap-
ján. A hagyományos Hadikfalvi 
betlehemest november 30-án a 
Magyar Nemzeti Színház mati-
né mûsorában már előadták az 
idén, az érdiek ezt december 
14-én a tusculanumi templom-
ban, december 28-án pedig a 
mûvelődési házban láthatják. 

Úgy tervezik, hogy jövő-
re csatlakoznak a Bukovinai 
Székelyek Országos Szövetsége 
programjaihoz. Az ünnepsé-
gen jelen volt Csibi Krisztina, 
a szövetség elnöke (egyben a 
Magyarság Háza elnöke is), aki 
rövid köszöntőjében kiemelte: 
különös örömére szolgál, hogy 
az Érdi Bukovinai Népdalkör 
Hadikfalvi betlehemese a 
Nemzeti Kulturális Örökség ré-
sze lett, majd kifejezte remé-
nyét, hogy a szövetség tizenegy 
tagú elnökségében a jövőben 
az érdieknek is lehet majd kép-
viselőjük. Az ünnepség folyta-
tásában nagy tapsot kapott a 
Kisharang gyermek néptánc-
együttes, amely Hudák Ágnes 
vezetésével kalocsai táncokat 
mutatott be. Bogos Julianna 
Horváth István: Tornyot raktam 
címû versét, Domokos András 
pedig azt a székely humorral 
gazdagon fûszerezett mesét 
mondta el, amelyben az öregasz-
szony furfangosan túljár a halál 
eszén. Osztatlan sikert aratott 

a Törökbálinti Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes fellépése is, 
de természetesen az ünnepel-
teknek, a Bukovinai Székely 
Népdalkör tagjainak is maradt 
még egy-két tisztán csengő nép-
dal a tarsolyukban, amelyekkel 
megalakulásuk évfordulóján kö-
zönségüknek kedveskedhettek. 

A nagyszerûen sikerült ren-
dezvényt a székely himnusszal, 
és bőséges vendéglátással zár-
ták.  Bálint Edit

Bejegyezték a bukovinai székelyek egyesületét, a népdalkör már 43 éves

Ünnepeltek az érdi székelyek
Kettõs ünnepet ültek az érdi bukovinai székelyek december 5-én este a Szepes 
Gyula Mûvelõdési Központban. Egyrészt a népdalkör megalakulásának 43-ik év-
fordulójáról emlékeztek meg, másrészt abból az alkalomból is vigadoztak, hogy 
a tavaly létrejött Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete immár a bíróságon is be-
jegyzésre került, hivatalos a mûködése. Az érdi székelyek e két örömteli esemény 
kapcsán dallal, tánccal és mesével köszöntötték egymást és kedves vendégeiket.

Nehéz lenne összeszámolni, hogy az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör  fennállásának 43 éve alatt hányszor állt 
már közönség elé, de egy biztos: mindig nagy sikerük volt

A 
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Domokos Gyula, a székely egyesület elnöke egy-egy rózsaszállal köszön-
tötte a népdalkör idõsebb és ifjabb tagjait egyaránt

A Kisharang érdi néptáncegyüttes produkciója is nagy tapsot kapott; 
vezetõjük Hudák Ágnes, aki várja a táncolni vágyó apróságokat, nála lehet 
jelentkezni

A vendégek, a Törökbálinti Hagyo-
mányõrzõ Néptáncegyüttes mûso-
rát is nagy tetszéssel fogadta az 
érdi közönség
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Immár hagyományosan a név-
adó költő születése napján, 
azaz december 1-jén rendezte 
meg a Vörösmarty-napot az Érdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázium. 
A többféle színes programot kíná-
ló délelőtt koszorúzással indult, 
majd jelvényátadási ünnepséggel 
folytatódott: az iskola 5. és 9. 
évfolyamos tanulói ezen a napon 
vehették át az iskolajelvényt. 

Szilasné Mészáros Judit, a 
gimnázium igazgatója köszön-
tőjében felidézte az intézmény 
ötven évét; az 1961-es alakulást; 
az építkezést, amely 1964-re 
befejeződött ugyan, de a bő-
vítések átnyúltak a követke-
ző évtizedekbe. Mint elhang-

zott, a gimnázium 1968-ban 
vehette fel – az akkori igaz-
gató, Dizseri Sándor javasla-
tára – a közeli Pusztanyéken 
(ma Kápolnásnyék) született 
Vörösmarty Mihály nevét.

– Ezt követően készült el a 
bejáratnál lévő dombormű, 
illetve Domonkos Béla szob-
rászművész Vörösmarty-szobra 
– ezek mind a költő szellemisé-
gét jelképezik. Iskolánkat pedig 
a pajzs alakú jelvény jelképezi; 
viseljétek hát büszkén – hang-
súlyozta az igazgató, hozzáté-
ve: VMG-snek lenni büszkeség, 
de egyben felelősség is, hiszen 
a diákokon áll, hogy az intéz-
mény a továbbiakban is olyan 

rangos és híres legyen, mint az 
iskola névadója volt a 19. század 
irodalmában és közéletében. 

Ezen a napon adták át „Az év 
tanára” emlékplakettet is. A dí-
jat 2008-ban alapította az intéz-
mény akkori igazgatója, Bakos 
Mária. A nevelőtestület azóta 
minden esztendőben titkos sza-
vazással választja ki azt a kollé-
gát, aki megítélésük szerint az 
elmúlt esztendőben a legtöbbet 
tette az iskoláért, az itt tanuló 
diákokért. Ebben az évben az 
emlékplakettet Versits Lívia bio-
lógia, kémia szakos tanár vehet-
te át, akinek diákjai kiemelkedő 
eredménnyel szerepeltek a ta-
nulmányi versenyeken.

A Vörösmarty-nap művelt-
ségi vetélkedővel, Vörösmarty 
emlékkiállítással, rendhagyó 
órával, illetve Benda Iván I. vi-
lágháborúra emlékező fotókiál-
lításával folytatódott. A művész 
képei a nagy világégés egykori 
hadszínterein készültek, béke-
időben; a fotókat rendszeresen 
kiállítják a hazai iskolákban. 
Az egy hétig látható kiállítást 
Stencinger Norbert történelem-
tanár nyitotta meg, aki hangsú-
lyozta: az I. világháború vesz-
teségei messze meghaladták a 
másodikét.

– Nagyon szerencsések va-
gyunk, hogy békés időszakban 
élünk. Nekünk megadatott, hogy 
megőrizzük az emlékét azok-
nak, akik az I. világháborúban 
harcoltak, akik az életüket ad-
ták a hazájukért. Folyamatosan, 
és ne csak a százéves jubile-
um alkalmával emlékezzünk 
erre – hangsúlyozta Stencinger 
Norbert, hozzátéve: a kiállítá-
son az Isonzó mentén készült 
képeket láthatják a diákok, 
amelyek jól szemléltetik a há-
ború jellegét – ez volt az egyik 
legkeményebb frontvonal.   

A Vörösmarty-nap a délutáni 
diákgálával zárult, amelyet – im-
már hagyományosan – a Szepes 
Gyula Művelődési Központban 
rendeztek; erről az iskola igaz-
gatója beszélt lapunknak.

– Diákgálánkat általában a 
második félévben szoktuk meg-
rendezni, idén előbbre hoz-
tuk. Ezen a rendezvényen a 
különböző művészeti ágakban 
is tehetséges tanulóink mutat-
koznak be. A gálára támogatói 
jegyeket vásárolhatnak a diákok 
és szüleik; a bevételből a szociá-
lisan rászoruló tanulókat támo-
gatjuk. Fontosnak tartjuk, hogy 

Kiváló teljesítmények és diákgála -  családias légkörben 

Vörösmarty-nap a gimnáziumban
Jelvényátadási ünnepség, fotókiállítás-megnyitó, Vörösmarty emlékkiállítás, 
mûveltségi vetélkedõ és diákgála – többek közt ezek a programok szerepeltek az 
idei Vörösmarty-napon, amelyet hagyományosan a költõ születése napján, de-
cember elsején tartottak a róla elnevezett érdi gimnáziumban. Kiosztották „Az év 
tanára” díjat is, amit idén Versits Lívia biológia, kémia szakos tanár vehetett át. 

diákjainkat segíteni tudjuk, és 
azt is, hogy a gyerekek megta-
nulják, mi az a társadalmi szoli-
daritás. Emellett természetesen 
nem törpül el a gála másik célja 
sem, azaz a tehetséges fiatalok 
bemutatkozása: úgy érzem, az 
iskolai képességfejlesztésnek 
komplexnek kell lennie; nem 
lehet csak az ismeretszerzésre, 
csak a művészetre vagy csak a 
sportra helyezni a hangsúlyt – 
azaz a pedagógusoknak a teljes 
személyiséget kell támogatniuk. 
A gálára visszatérve: tanulóink 
ének, zene, tánc, jelenet, vers 
és próza kategóriákban mutat-
ják meg tehetségüket, és idén 
több mint húsz műsorszámot 
láthat a közönség – hangsú-
lyozta Szilasné Mészáros Judit, 
akitől megtudhattuk azt is: a 
VMG nagyon előkelő helyen áll 
a gimnáziumok között.

– Gimnáziumunk a középis-
kolák rangsorában most a 27. 
helyen áll, a vidéki gimnázi-
umok között pedig a 11. Ez 
nagyon szép eredmény, amit 
én három dolognak tudok be: 
a hagyományokon, illetve ér-
tékeken alapuló oktatásnak; a 
szakmai tudásnak, alázatnak 
és gyermekközpontúságnak; 
harmadrészt pedig annak, hogy 
iskolánk rendkívül népszerű a 
diákok körében, így módunk 

van a legtehetségesebb, legk-
reatívabb diákok kiválasztásá-
ra. Bár nagyon sokan vagyunk, 
több mint 700 gyerek jár ide, 
fentiekből adódóan még mindig 
családias az iskolánkban a lég-
kör; meleg, megengedő, egyben 
szigorú elvárásokat támasztó 
– hangsúlyozta az igazgatónő.

A hagyományok ápolására 
jó példa az is, hogy a gimná-
zium diákjai, tanárai minden 
esztendőben megkoszorúzzák 
Vörösmarty Mihály sírját a 
Nemzeti Sírkertben. Ez a tisz-
teletadás idén sem maradt el – 
igaz, nem a Vörösmarty-napon 
került sor a főhajtásara, hanem 
október 6-án.  

Szintén hagyomány az iskolá-
ban az öregdiákok találkozója, 
amelyet a Vörösmarty-naphoz 
kapcsolódva, november utol-
só szombatján rendeznek meg 
évről évre. Idén november 29-
én tartották az öregdiák napot, 
amelyet a gimnázium és a VMG 
Baráti Kör Egyesület szerve-
zett. Az ünnep műsort a Forrás 
Néptáncegyüttes egykor ide já-
ró tagjai adták, illetve az iskola 
egyik jelenlegi tanulója, Erényi 
Júlia énekelt. A rendezvény be-
lépődíját – a diákgálához ha-
sonlóan – a nehézsorsú tanulók 
támogatására fordítják. 

 Ádám Katalin

A VMG-nap egyik programja Benda Iván I. világháborús fotókiállításának megnyitója volt
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A gimnázium minden évben december 1-jén tartja a kulturális programo-
kat felvonultató Vörösmarty-napot

helyi társadalom

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 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 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.)

A lebonyolítás svájci rendszerben történik, 5 
fordulóval.
A mérkőzések gondolkodási ideje: 20-20 perc.

Helyezések eldöntése:
1. Pontszám
2. Buchholz érték
3. Berger érték

Nevezést elfogadunk 30 versenyzőig:  
2014-12-21  9.00 óráig

 Nevezést le lehet adni: 20-508-9637-es tele-
fonszámra, vagy asakkpeti@gmail.com email 
címre, illetve nevezni lehet személyesen a 
helyszínen.

Nevezési díj: 500 Ft/Fő

Díjazás:            

1. helyezett:  3000 Ft-os utalvány
2. helyezett:  2000 Ft-os utalvány
3. helyezett:  1000 Ft-os utalvány
4. helyezettől  könyv, illetve tárgyjutalmak 
 

Érdi VSE sakkszakosztály vezetése

Évzáró sakkverseny
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érettségik többségét is idegen 
nyelvből tették a diákok. (Az 
iskolában a második választható 
nyelv az angol és a német mel-
lett az olasz és a spanyol, amit 
heti három órában tanulnak.)

Az iskolában szaktantermi 
rendszerben folyik a tanítás; ter-
mészettudományi labor, könyv-
tár, két informatikaterem (egy 29 
és egy 8 gépes) segíti a munkát. 
Az iskolának egy sportpályája 
és két udvara van, valamint egy 
tornaterme. A diákok több tár-
gyat (matematikát, informatikát, 
illetve a nyelveket) csoportbon-
tásban tanulnak. Különlegesség, 
hogy a Gárdonyi gimnáziumban 
tánc- és drámaoktatás is folyik, 
és e tárgyakból (valamint test-
nevelésből) is érettségizhetnek a 
fiatalok. Emelt szintû érettségire 
az iskolában magyar nyelv és iro-
dalom, történelem, idegen nyelv, 
matematika, biológia és kémia 
tantárgyakból van lehetőségük 
a diákoknak. Van még egy kü-
lönleges tantárgy, a pedagógia, 
amelynek keretében megtanul-
hatják a gyerekek, hogyan kell 
információt szerezni, tanulni, 
előadást tartani, beadandó dol-
gozatot készíteni. Ezt a tárgyat 
9. évfolyamon tanulják a diákok, 
és nemcsak a gimnáziumban, 
hanem a felsőoktatásban is ka-
matoztathatják a megszerzett 
ismereteket – hangzott el a ren-
dezvényen. 

Pintérné Bernyó Piroska igaz-
gató az iskola vizsgarendszeré-
ről is beszámolt: 10. osztályban 
a diákok kisérettségit tesznek: 
ez ugyanúgy zajlik, mint a valódi 
érettségi; 8-10 tételből készülnek 
és vizsgáznak. A kisérettségi ad 
egy bizonyos vizsgázó rutint, rá-
adásul megkönnyíti a majdani 

érettségit is, hiszen a kidolgozott 
tételek szerepelni fognak a ne-
gyedik év végi vizsgán is. 

– A kisérettségi természetesen 
rövidebb lesz és kevesebb tan-
tárgyból rendezzük, de nagyon 
komolyan vesszük: a szerzett 
érdemjegy a tanév végi jegy egy-
harmadát éri – hangsúlyozta az 
igazgató, hozzátéve: a 11. évben 
próbanyelvvizsgát is tartanak a 
diákoknak. Az intézmény kap-
csolatban áll egy nyelvvizsga-
központtal, amely a megméret-
tetést (az igazi mintájára) lebo-
nyolítja, és az eredményeket a 
szaktanárok rendelkezésére 
bocsájtja (ez a diákoknak ter-
mészetesen nem kerül pénzbe), 
így a gyerekek célzatosan tud-
nak készülni a nyelvvizsgára 
– magyarázta Pintérné Bernyó 
Piroska, aki beszélt az iskolában 
zajló társadalmi életről, gólyatá-
borról, egyéb rendezvényekről 
is, és hangsúlyozta: szeretnék 
erősíteni az iskolában a termé-
szettudományos oktatást.

– Aki ide jár a gimnáziumba, 
az értelmiségi létre készül, és en-
nek megfelelően kell viselkednie, 
gondolkodnia és tanulnia. Ezt mi 
nagyon komolyan vesszük, és ez 
fő nevelési célunk. A tudásvágy 
elvárás, a kreativitást nagyon 
igényeljük, a szorgalom ismét 
minimum elvárás. A tolerancia 
a helyzetünkből is adódó kívá-
nalom, hiszen ide kis elsősök 
is járnak, akikre a nagyoknak 
figyelnie kell (és fordítva). Az 
intelligencia is elvárás – és azt a 
visszajelzéseket kapjuk, hogy az 
ide járó gyerekek intelligensek. 
Erre neveljük diákjainkat – hang-
súlyozta a telt házas nyílt napon 
az iskola igazgatója. 
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Nyílt napot tartott múlt kedden 
az Érdi Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium, hogy az 
érdeklődő nyolcadikosoknak 
– és szüleiknek – bemutassák 
az intézmény gimnáziumi ta-
gozatát.

– Először általános tájékozta-
tást adunk intézményünkről, ezt 
követően a diákok nyílt órákon 
vehetnek részt; megtapasztalhat-
ják, milyen egy gimnáziumi ma-
tematika, kémia, magyar, infor-
matika és angol óra – mondta a 
programról lapunknak Pintérné 
Bernyó Piroska igazgató, aki 
kérdésünkre elmondta azt is: a 
gimnáziumi tagozatra három és 
fél-négyszeres a túljelentkezés; 
természetesen nemcsak más ál-
talános iskolák diákjai, hanem 
az ide járó nyolcadikosok is je-
lentkeznek. Nekik ugyanazokat 
a feltételeket kell teljesíteniük, 
mint a más intézményekből ér-
kezőknek. 

Mint a bemutatkozó előadáson 
elhangzott, a 2010 óta mûködő 
Gárdonyi gimnáziumba azokat a 
gyerekeket várják, akik legalább 
négyes tanulmányi eredménnyel 
rendelkeznek.

– Célunk, hogy azokat a diá-

kok, akik nyolcadik osztály első 
félévében még nem kitûnő ta-
nulók, helyben, Érden is részt 
vehessenek gimnáziumi képzés-
ben, és továbbtanulhassanak a 
felsőfokú oktatásban. Az elmúlt 
tanévben végzettek érettségi át-
laga 4-es lett, és 68 százalékukat 
felvették valamely felsőoktatási 
intézménybe – mondta az igaz-
gatónő. 

– Jövőre is két osztályt indí-
tunk: egy emelt óraszámú an-
golos osztályt, illetve egy mási-
kat, amelynek egyik fele emelt 
óraszámú németet, másik fele 
emelt óraszámú informatikát ta-
nul. Az emelt óraszámok tovább 
növelhetők a fakultációs órákkal 
11. és 12. évfolyamban. Úgy gon-
dolom, hogy annak a diáknak, 
aki általános iskola 4. osztályától 
heti öt, 11-12. osztályban pedig 
már heti hét órában tanulja az 
angolt, csak akkor nem lesz kö-
zépfokú nyelvvizsgája, ha nem 
akarja – húzta alá az igazgató-
nő. Mint mondta, a nyelvoktatás 
szintje magas a gimnáziumban, 
hiszen az előző tanévben érett-
ségizettek között 17-en tettek 
nyelvvizsgát a nyelvi tagozatos 
osztályban, és az emelt szintû 

Adventi vásár a Gárdonyi iskolában
December 15., 16. és 17-én adventi vásárt tartanak a Gárdonyi 
iskolában, délután három és hét óra között. Ezeken a napokon 
az aulában a gyerekek és szüleik, tanáraik által készített ter-
mékekkel, dísztárgyakkal várják az érdeklődőket – nemcsak 
az ide járókat, hanem bárkit, aki szeretne kézzel készített 
ajándékkal kedveskedni az ünnepre. A vásár bevétele az osz-
tálypénzt gazdagítja. 

„A tudásvágy elvárás, a kreativitást igényeljük”

Továbbtanulási nyílt nap a Gárdonyiban
Telt házas nyílt napon ismerkedhettek meg a nyolca-
dikos diákok és szüleik a Gárdonyi iskola gimnáziumi 
tagozatával. Pintérné Bernyó Piroska igazgató el-
mondta: a tavalyi tanévben végzett diákok 68 százalé-
kát felvették felsõoktatási intézménybe, és továbbra is 
az a céljuk, hogy azoknak a gyerekeknek biztosítsanak 
lehetõséget a továbbtanulásra, akik ha nem is kitûnõ 
tanulók, de legalább négyes tanulmányi átlaggal ér-
keznek a nyolcadik osztályból.

Telt házas nyílt napot tartott december 2-án a Gárdonyi gimnázium
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helyi társadalom

Köszönet  
az egy százalékért!
A Szent Flórián Tűzvédelmi Alapítvány (Törökbálint, 

külterület 062/5 hrsz.) köszönetét fejezi ki mindazoknak, 

akik befizetett jövedelemadójuk egy százalékát az alapít-

ványnak ajánlották fel. A felajánlásokból 14 853 Ft, azaz 

tizennégyezer-nyolcszázötvenhárom Ft átutalására került 

sor az alapítvány részére. 

A pénz az alapítvány számláján lévő összegből kiegészít-

ve, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Érd 

Hivatásos Tűzoltósága személyi állományának elhelyezési 

és munkakörülményeinek javítására került támogatásként 

átutalásra. 

 Köszönettel: 

 az alapítvány kuratóriuma
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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 borítékon 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 hiánytalanul 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 Gyermekjóléti Központ

Családgondozó asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A gyermek érdekeit védő speciális személyes 
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészsé-
gének, családban történő nevelkedésének elősegítését.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Középfokú képesítés, Szociális asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), mentálhigiénés 

asszisztens (OKJ), szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ),
•  Magyar állampolgárság, tiszta erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/810/2014 , valamint a munkakör megnevezését: 
Családgondozó asszisztens. vagy

•  Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül vagy
•  Személyesen: 2030 Érd, Budai út 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végezettségek valamelyikével lehetséges. 
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, 
amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 31.

A Szociális Gondozó Központ Érda „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot 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 gyer-
mekek szakszerű gondozását, nevelését, fejlesztését, napközbeni ellátását. A szakmai munka tartalma a gyermek életkorához, 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 meg-

határozott 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 hiánytalanul 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.

információk
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Azt, hogy szám szerint hánya-
dik mûvészeti kiállításnak adott 
már otthont a Termál Hotel 
Liget, talán maga Fülemen Róza 
sem tartja számon, de az biztos, 
hogy az ófalusi fürdő és szál-
loda tulajdonosa példaértékû 
feladatot vállalt magára azzal, 
hogy rendszeresen teret és le-
hetőséget ad számos kortárs 
mûvész alkotásainak, jó ide-
je saját erőből és idejéből tá-
mogatja, és viszi hírét a hazai 
képzőmûvészetnek. Legutóbb 
egy kivételes tárlat nyílt itt, 
amelyen a japán mûvészetből 

kaphatnak egy kis ízelítőt az ér-
diek, ezúttal pedig Nógrádi Kiss 
Magdolna festőmûvész mutat-
kozott be az érdeklődőknek. 

A megnyitón Tóth Tamás al-
polgármester is köszöntötte a 
résztvevőket, hangsúlyozva: 
a nyolc évvel ezelőtt hivatal-
ba lépett, és az idén immár 
harmadszor megválasztott vá-
rosvezetés kiemelt célként 
nevezte meg azt a szándékát, 
hogy támogassa a kultúrát és 
a mûvészeteket, és azokat is, 
akik maguk is részt vesznek 
kulturális rendezvények szerve-

zésében. Gazdagnak mondhat-
ja magát az a város, amelyben 
nem csak egyetlen színvona-
las kiállító terem mûködik, így 
Érden büszkék lehetünk arra, 
hogy városunk már évek óta 
fel van tüntetve az ország kul-
turális térképén – emelte ki az 
alpolgármester. Ezt követően 
Hegedûs Tünde, a Panoráma 
Világklub Galériájának ve-
zetője – aki maga is festő- és 
szobrászmûvész – bemutatta 
Nógrádi Kiss Magdolna alkotá-
sait. Eképpen kezdte megnyitó 
beszédét: 

Nógrádi Kiss Magdolna kiállítása a Termál Hotel Liget Galériában

A gondolkodó nõ ösztönös alkotásai
Gazdagnak mondhatja magát az a város, amelyben nem csak egyetlen színvonalas 
kiállító terem mûködik – fogalmazott rövid köszöntõjében Tóth Tamás alpolgármes-
ter az Érdi Termál Hotel Liget galériában, ahol Nógrádi Kiss Magdolna festõmûvész 
alkotásaiból nyílt újabb kiállítás. Ráadásul viszonylag rövid idõn belül már a máso-
dik tárlatnak adott otthont a helyszín.

– Hölgyeim és uraim, mint 
látják, három hölgy áll itt önök 
előtt, akik különbözőek, és kü-
lönböző életutat jártak eddig 
be, különböző területeken kü-
lönböző kapcsolatokat ápoltak, 
mégis egy valami azért közös 
bennünk, az, hogy mindhár-
man szívvel lélekkel küzdünk 
a magyar mûvészetért – mond-
ta, majd pár szót szólt a sokak 
számára ismeretlen Panoráma 
Világklubról is, amely pár évvel 
ezelőtt egyfajta szellemi hídként 
jött létre, hogy a kapcsolatterem-
tés és az együttmûködés lehető-
ségeit nyújtsa a Kárpát-medence 
magyarsága és a világba szét-
szóratott honfitársaink, valamint 
Magyarország és a magyarság 
iránt rokonszenvet érző nemze-
tek tagjai között. A Panoráma 
Világklub Galériának az a célja, 
hogy egybetartsa a világban szét-
szóródott magyar mûvészeket, és 
az egyetemes magyar kultúrához 
kapcsolja őket. Munkájukkal azt 
szeretnék reprezentálni, hogy 
bárhol is alkotnak magyarként 
a világban, rájuk is szükség van 
– húzta alá Hegedûs Tünde, 
majd Nógrádi Kiss Magdolna 
mûvészetét bemutatva elárulta, 
napokig csupán az alkotásaival 
ismerkedett, és csak arra figyelt, 
hogy az alkotó képei benne, mint 
kívülálló szemlélőben milyen ér-
zéseket, gondolatokat hoznak 
felszínre. Megrázó ismerkedés 
volt ez – fûzte hozzá – hiszen 
hatalmas belső feszültséget köz-
vetítenek a munkái. Ennek elle-
nére mûveiből sugárzik a gon-
dolkodó ember, a gondolkodó 
nő. Hegedûs Tünde elárulta: ő 
csak hagyta, hogy eluralkodja-
nak rajta az alkotások keltette 
érzések, és csak jóval ezután 
olvasta el a kiállító festőmûvész, 
Nógrádi Kiss Magdolna életraj-
zát. Megdöbbentő volt számá-
ra, mennyire ösztönösen fest, a 
lelke mélyéből, a belső énjéből 
törnek elő ezek az alkotások, ki-
vetítve a személyes életében be-
következett feszültségeket, drá-
mai helyzeteket. Nógrádi Kiss 
Magdolna több kitérő után tért 
újra vissza a festészethez. De 
mi is a mûvészet értelme? – tette 
fel a gyakori kérdést Hegedûs 
Tünde, majd ennek taglalásába 
bocsátkozva kijelentette: kultúra 
és mûvészet nélkül teljesen üres 
lenne az életünk. A mûvészet 
ugyanis eszköz, amely segít meg-
élni örömeinket, bánatainkat, 
fájdalmainkat, szorongásainkat, 
félelmeinket, küzdelmeinket, 
konfliktusainkat. A mûvészet 
közvetít, összekapcsol embere-
ket, családokat, népeket, sőt – ha 
az országhatárokon kívülre is 
eljutnak – nemzeteket is.

 Nógrádi Kiss Magdolna 
Szegeden földrajz-rajz szakon 
szerzett pedagógus diplomát, 
majd sok éven keresztül gyako-
rolta ezt a hivatást, tanított a 
szó legnemesebb értelmében. 
Budapestre kerülve a családjáról 
viselt gondot, egy ideig lemon-
dott az alkotásról, de az élete 
egyik sorsforduló pontján új-
ra visszanyúlt a mûvészethez. 
A kiállításon látható formák eb-
ből az akkor átélt feszültségből 
táplálkoznak. Kezdetben csak 
tusrajzokkal, fekete fehérben 
láttatja figuráit, később a szí-
nek is megjelennek, sőt uralják 
rajzlapjait. Noha az egyre bát-
rabban alkalmazott színekkel 
a fekete-fehérhez képest, vala-
melyest „könnyített” a stílusán, 
de képein mégis ott maradt az 
a drámai belső feszültség, amit 
legbelül él meg. Gondolkodó nő-
ként természetesen felteszi a kér-
dést, de mégis ösztönből alkot. 
Figurái élnek, mondandójuk van. 
Emberek, emberi sziluettek vált-
ják egymást alkotásain, de mindig 
társaságban, csoportban ábrázol-
ja őket. Az alkotó nem képes ma-

gányosnak látni az embert, mert 
összefüggésekben gondolkodik, 
és csak így képes a felmerülő 
kérdéseire válaszokat keresni. Az 
emberi együttmûködésben találja 
meg azt, amit keres, hiszen maga 
is csak így képes feldolgozni a 
félelmet, szorongást, fájdalmat 
– mutatott rá a kiállítást megnyit-
va Hegedûs Tünde. 

Az alkotó lapunknak nyilat-
kozva elmondta: ha elkezd egy 
témát, gondolatsort feldolgozni, 
soha nem egyetlen kép készül 
belőle, hanem sorozat születik, 
amit addig visz tovább, amíg 
teljesen körül nem járja a té-
mát. Majd amikor már nincs ró-
la több mondanivalója – merő-
ben másba kezd, amiből újabb 
témasorozat lesz. Persze, soha 
nem tervezi meg előre mindezt, 
hanem úgy alkot, ahogy az ösz-
töne, a belső érzései diktálják. 

Ám ha mások is megérzik a 
képein a drámai feszültséget, 
ami benne zajlott, az nagyszerû 
hír számára, mert ez jelzi, hogy 
létrejött a kapcsolat az alkotás 
és a befogadó között. Mint a 
legtöbb kortárs mûvész, nem a 
divatirányzatoknak megfelelő-
en, hanem belülről fakadó indít-
tatásból fest – közölte Nógrádi 
Kiss Magdolna. 

A kiállítás megnyitóján a 
vizuális esztétikai élményt 
nagyszerûen kiegészítette Szóka 
Júlia operettprimadonna fellé-
pése, aki befejezésül – Kuncze 
Melinda zongorakíséretében 
– Schumann: Asszonyszerelem, 
asszonysors címû népszerû dal-
ciklusából énekelt el egy részt. 

A tárlat december 31-ig 8 
és 20 óra között látogatható a 
Termál Hotel Ligetben.

 Bálint Edit

A vízfestékhez hasonlóan alkalmazott akrilfestéssel különleges hatást ér Nógrádi Kiss Magdolna – figurái szinte 
összeolvadnak, mégis különválaszthatók
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A három különbözõ hölgy – Fülemen Róza, a kiállítás háziasszonya, 
Hegedûs Tünde, galériavezetõ, képzõmûvész, Nógrádi Kiss Magdolna, 
festõmûvész – akikben egyvalami mégis közös: a mûvészetért, a 
mûvészet népszerûsítéséért dolgoznak

A megnyitó végén Nógrádi Kiss Magdolna is szót kért – köszönetet mon-
dott a lehetõségért és az érdeklõdésért

Tóth Tamás alpolgármester a város nevében üdvözölte a kiállítót és  
a mûvészetkedvelõket

panoráma
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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

Új könyvtári szolgáltatás
A Csuka Zoltán Városi Könyvtárban elkezdtük a helyismereti gyûjtemény dokumentumainak (tér-
képek, képeslapok, fotók, régi újságok, újságcikkek) számítógépen történő archiválását, feldolgo-
zását és internetes közzétételét. Még a munka elején járunk, de a gyûjtemény térkép- és képeslap- 
állománya már megtalálható könyvtárunk honlapján (www. csukalib.hu). Természetesen a papír 
alapú dokumentumok intézményünkben is megtekinthetőek.

A gyûjteményben fellelhetőek Érdről és a vele szomszédos településekről készült történelmi és 
földrajzi térképek. Sok parcellázási térképet kaptunk ajándékba Késő Gézától és Rege Csabától. 
A térképeken szereplő adatok mellett megjegyzésben feltüntettük azt is, hogy az ábrázolt terü-
letek a mai Érden hol találhatóak. A kérdőjeles megjegyzések a kétséges információkat jelölik. 
A térképre kattintva a kép kinagyítható, így a rajta lévő adatok jól olvashatóak.

A képeslapok egy-egy keresőkifejezés beírásával jeleníthetők meg a könyvtár honlapján. 
A keresőkifejezés lehet személynév (pl. Bogner Mária, Szepes Gyula, II. Lajos), település vagy 
településrész (pl. Érdliget,Tusculanum, Diósd, Tárnok stb.), intézmény (iskola, gimnázium, 
hivatal), épület (templom, kápolna, étterem, kaszinó) stb. neve.  A képeslapon látottakhoz igye-
keztünk minél több információt feltüntetni. A dokumentumok gyûjtését folyamatosan végezzük, 
ezért kérjük, hogy akinek Érddel és a szomszédos településekkel kapcsolatos olyan képeslap, fotó 
vagy régi térkép van a birtokában, amelynek eredetijével vagy másolatával gazdagíthatná helyis-
mereti gyûjteményünket, akkor jelentkezzen könyvtárunkban (Csuka Zoltán Városi Könyvtár, 
Érd, Hivatalnok u. 14., tel.: 23-365-470).

Tizenegy új figyelő kút kiépí-
tésével folytatódott a 111 mil-
lió forintból megvalósuló, Érd 
környéki ivóvízellátás felülvizs-
gálata. A projekt célja, hogy fel-
mérjék, mely kutak tisztaságát 
veszélyeztetik 50 éven belül a fel-
színen végzett tevékenységek és 
ennek megfelelően még időben 
megelőző intézkedéseket hajt-
sanak végre. A kivitelezéshez 
az önkormányzat a Környezet 
és Energia Operatív Program 
(KEOP) keretében nyert támo-
gatást „Érd Sasvárosi és az Érd 
Keserûfû utcai forrás üzeme-
lő sérülékeny vízbázisok diag-
nosztikai vizsgálata” címen.

A 2013 júniusa óta tartó pro-
jekt keretén belül hét település 
54 helyszínén kutatták a víz 
minőségét geológus és mérnök 
szakemberek. A alapos felmé-
rések elvégzéséhez tizenegy 

új monitoring kutat építettek 
ki, melyből kettőt a Keserûfû 
utcai vízbázison, kilencet pedig 
a sasvárosi vízbázis területén 
helyeztek el. A kutak által Érd, 
Tárnok és Sóskút településeken 
nyert, laboratóriumban vizsgált 
vízmintákban egyik komponens 
sem lépte át a megadott határér-
téket, így a vízbázisok alkalma-
sak a lakosság ivóvíz igényeinek 
kielégítésére. A felméréseket a 
folyamatos minőség biztosítá-
sa érdekében félévente ismét-
lik majd. A vizsgálatokra azért 
volt szükség, hogy a vízbázisok 
védelmére olyan hosszú távú 
stratégiát dolgozhasson ki az 
önkormányzat, mellyel a követ-
kező évtizedekre is biztosan 
garantálhatja majd a minőségi 
vízszolgáltatást.

A munkálatok várhatóan 
2015-ben fejeződnek be. A víz-

bázis mennyiségi és minősé-
gi védelme érdekében kiala-
kított monitoring kúthálózat 
mûködtetéséért az Érd és 
Térsége Víziközmû Kft. fele-
lős, a kivitelezést a GeoGold 
Kárpátia Környezetvédelmi és 
Mérnöki Szakértő Kft. végzi. 

Háttérinformáció

Érd Megyei Jogú Város vízel-
látását elsősorban a Fővárosi 
Vízmûvek Csepel-szigeti víz-
bázisa, valamint kisebb rész-
ben saját mélyfúrású kutak 
és Százhalombatta irányából 
történő vízátvétel biztosítja. 
A vízellátó hálózat négy nagy 
nyomászónára oszlik. Az ivó-
vizet a Duna-parti átadási pont-
tól töltővezetéken továbbítják a 
nyomásövezetek határán elhe-
lyezett tárolómedencékhez. 

Biztonságossá teszik az érdi ivóvizet

MEGHÍVÓ – POZIVNICA
Az Érdi Horvát Önkormányzat szeretet‑
tel meghívja Önt és barátait a 2014. 
december 12-én (pénteken), 18 órai 
kezdettel, a közelgő Ünnepek jegyében 
tartandó táncházába. A Táncház helyszí‑
ne 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. 

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

127 DR WU-FÉLE FEJMASSZÁZS 5 ALKALOM

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

SZEMOK
1162 Budapest, Csömöri út 206.
www.szer.lapunk.hu

Tapasztalja meg a teljes 
ellazulás érzését a fej 
meridiánpontokon
történő masszírozásával
a Szentmihályi Egészség-
megőrző Központban!

102 FOGÁSZATI 3D CT

Akciós ár:
10.000 Ft

Listaár: 
20.000 Ft

Oxygen Medical Kft.
1042 Budapest, Árpád út 47-49.
Telefon: 06 (1) 799 7986,
Mobil: 06 (20) 554 1498
email:
info.ujpest@oxygenmedical.hu
www.oxygenmedical.hu

Fogászati 3D CT felvé-
tel Észak-Pest egyik 
legkorszerűbben felsze-
relt, 6 székes fogászatán.

078 ÜVEGASZTAL 

Akciós ár:
24.000 Ft

Listaár: 
48.000 Ft

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

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

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

Budapesti pizzéria hálózat,több üzle-
tébe, saját jármûvel rendelkezõ, meg-
bízható futárokat keresünk. AZONNALI 
KEZDÉS! Rövid szállítási terüle-
tek, sok cím, jó kereseti lehetõség. 
06309437767, 06304822123; 
06307210199; 06309331947

Családokhoz keresünk és köz-
vetítünk leinformált bébiszittereket, 
idõsgondozókat, takarítókat. Tel.: 
061/243-8280; 0620/528-4852

Élelmiszerüzletünkbe gyakorlattal 
rendelkezõ pénztáros-eladót felve-
szünk. T:0630 582 1280

Tetõácsot és zsaluácsot keresek 
azonnali kezdéssel. T:06 20 493 
8387

ÁLLAT

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

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

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

ÉLETJÁRADÉK 

Fiatal nõ kötne életjáradéki illetve 
eltartási szerzõdést idõs hölgyekkel és 
urakkal egyaránt. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06 30 451 8042

















FÜRDÕKÁD-FELÚJÍTÁS 

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

GARÁZS KIADÓ

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

GUMISZERVIZ

GYÜMÖLCSLÉ

INGATLAN ELADÓ/CSERE

Tökölön 54 m² 2 szobás teher-
mentes lakásom eladó v. kisebbre 
cserélném értékegyeztetéssel, minden 
megoldás érdekel. T:30/355-1323

JÁRMÛ







KERT

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

Tusculánumban kiadó egy 50 és 
100 m² összkomfortos lakás. T:06 
30 964 9246

Érd Parkvárosban kertes házban 
lakás kiadó. T:06 30 278 7734

KONTÉNER

KÖLTÖZTETÉS

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

MOSOGATÓGÉP-
MOSÓGÉPJAVÍTÁS











MOSÓGÉPJAVÍTÁS

OKTATÁS

Angol magánórák gyakorlott tanár-
tól, sok beszéddel és nyelvtannal, 
bármely napszakban, otthonában is! 
T:06-20-9255-288

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

Francia nyelvtanítás, nyelvvizsgára 
felkészítés tapasztalt, diplomás nyelv-
tanárnál. T:06 70 235 3386

PARKETTÁZÁS

Parkettás munkák! Tel.: 0630/948-
8909

RUHAJAVÍTÁS

Varrás: minõségi ruhajavítás, cip-
zár-, kabát-, béléscserét, nadrágfel-
hajtást vállalok. T: 06-30/460-3481

SZOBAFESTÉS

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS olcsón, minõségi kivitel-
ben, bútormozgatással, takarással akár 
azonnalra! Vezetékes telefon: 706-6419 
Mobiltelefon: 06-20-9877-273

SZOLGÁLTATÁS













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

TÁRSKERESÕ

Egyedülálló férfit keresek, aki mun-
katársam és esetleg lakótársam lenne 
0623- 360-468 csüt-tõl vasárnap 
estig, naponta 16 óra után.

TÛZIFA





TV JAVÍTÁS

VEGYES

Saját részemre vásárolnék szar-
vasagancsot, trófeát. T:06 20 314 
9026

VÍZ- GÁZ- ÉS FÛTÉSSZERELÉS

VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT 

Víz-fûtés szerelõ gyorsszolgálat: 
csap, szifon, wc-tartály, radiátor, elzá-
ró csere javítás. Vízóra csere beszere-
lés mosó és mosogatógép bekötés 06 
70 642 75 26
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Adventi forgatag elnevezéssel 
negyedik alkalommal rendezi 
meg ünnepváró projektjét az 
Érdi Batthyány Sportiskolai 
Általános Iskola. Tanárok, di‑
ákok egyaránt részt vesznek a 
készülődésben; az iskola feldí‑
szítése mellett elbeszélgetnek 
a karácsonyhoz köthető szo‑
kásokról, az ajándékozásról. 
Szóba kerül ilyenkor az ünnepi 
asztal megterítése is, és per‑
sze az ünnep valódi lényege: 
a Megváltó születése, illetve a 
szeretet, a család, a barátság 
is…

– Nagyon fontosnak tartjuk az 
adventi készülődést. Sok olyan 
gyerek jár hozzánk, akinek 

ilyen élményben otthon nincs 
része, és bizony ajándékot sem 
minden esetben kap szentestén, 
nemhogy advent ideje alatt. Az 
iskolában naponta készülünk 
egy‑egy meglepetéssel: minden 
nap – a legelső óra után – ki‑
nyitunk egy ablakot az iskola 
adventi kalendáriumán, és az 
egybegyûlő diákok apró ajándé‑
kokat kapnak. Lehet ez egy‑egy 
szem csokoládé, de ének, me‑
se, rövid előadás is. Előfordul 
az is, hogy aznapra a gyerekek 
felmentést kapnak a felelés, 
dolgozatírás alól. Fontos, hogy 
a diákoknak azt is közvetíteni 
tudjuk, hogy az advent lényege 
a várakozás, és nem pedig az 
ajándék – mondta lapunknak 
Bilikné Niczinger Éva, aki kol‑
légáival, Paulovits Monikával és 
Szabó Margit tanárnővel szerve‑
zi az adventi készülődést. 

A gyerekek nemcsak kapják, 
hanem készítik is az ajándé‑
kokat, mégpedig az iskola ad‑
venti vásárára. A felső tagozato‑
sok kézmûves foglalkozásokon 
barkácsolják össze a szebbnél 
szebb vásárfiákat (naptárakat, 
karácsonyfadíszeket), fürdő‑
golyókat gyúrnak, Luca‑búzát 
hajtatnak, a kisebbekkel pedig 
a tanító nénik, illetve otthon a 
szülők készítik az iskolai vásár‑
ra szánt apróságokat. 

Három jelentős nap is van 

decemberben a Batthyányba já‑
ró diákok életében: ötödikén 
a Mikulás látogat el hozzájuk 
(aznap tartják a tollaslabda‑baj‑
nokságot is), 13‑án Luca‑napi 
kézmûves‑ és játszónapot tarta‑
nak, december 19‑én pedig ka‑
rácsonyi ünnepséget, amelyen 
(a zenés, verses mûsor mellett) 
ajándékok is várják a tanulókat. 
Emellett díjaznak több nyolca‑
dikos diákot is: ők jó tanul‑
mányi, közösségi munkájukért, 
illetve sportteljesítményükért 
kaphatnak jutalmat. 

Az utolsó tanítási héten kerül 
sor az adventi vásárra is, de‑
cember 15‑18. között. Ezeken 
a napokon délután fél négy‑
től fél hatig várják a szülőket, 
gyerekeket, érdeklődőket; 
az iskola nemcsak a diákok, 
hanem minden látogató előtt 
nyitva áll. A kézmûves, baráti 
áron vehető vásárfiák mellett 
adventi énekekkel, versekkel, 
rövid mûsorokkal is kedvesked‑
nek az iskola diákjai, pedagó‑
gusai, illetve meghívott vendé‑
gek. Érdemes kiemelni még egy 
adventi programot: december 
15‑én délután ünnepi gyertya‑
gyújtást tartanak az iskolában; 
Bilik János, az újtelepi római 
katolikus egyházközség világi 
elnöke osztja meg adventi gon‑
dolatait az érdeklődőkkel. 

 Ádám Katalin

A megjelent ifjú focistákat 
Romics Ervin szakosztályveze‑
tő üdvözölte. Köszöntőjében ki‑
emelte, hogy az újjászervezett 
utánpótlás csapatok bár válto‑
zatos eredménnyel szerepeltek, 
nem vallottak szégyent a már 
évek óta mûködő egyesületekkel 
szemben, sőt, már néhány bra‑
vúros győzelem is a tarsolyba 
került. A sikerhez a futballhoz 
való alázat mellett sok munkán 
keresztül vezet az út és ehhez 

kívánt minden gyereknek sok 
kitartást a következő évben.

Az ünnepi mûsorról Áprily 
Géza gondoskodott: gitárjátékával 
és énekével, nyelvtörő mondóká‑
ival vidám hangulatot teremtett 
a  hallgatóságának. Az est fény‑
pontjaként minden résztvevőnek 
előkerült a puttonyból egy‑egy 
ajándékcsomag is. Az ünnepség 
után a szakosztály süteménnyel, 
üdítővel kedveskedett a gyere‑
keknek. (harmat)

Tehetségek kerestetnek  
nemcsak a sport területén

A Batthyány iskola nyáron 
regisztrált tehetségponttá 
vált, ezzel részese lett egy 
országhatáron túlnyúló 
tehetséggondozó program‑
nak. Mint Kőnigné Ferencz 
Zsuzsanna tanárnőtől, a 
tehetséggondozás mento‑
rától megtudtuk, több mint 
ezer magyar intézmény, civil 
és egyházi kezdeményezés 
(országhatárokon innen és 
túl) tagja ennek a rendszer‑
nek. Érden még két iskola, 
a Gárdonyi és a Kőrösi, illet‑
ve a Lukin László Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény 
mûködik tehetségpontként. 
A Batthyány iskolában főleg a 
sport terén érnek el sikereket 
a gyerekek. E területen min‑
den segítséget megkapnak a 
diákok ahhoz, hogy jó ered‑
ményeket mutassanak fel: 
szorosan együttmûködnek a 
helyi sportegyesületekkel, a 
diákok a jól felszerelt tor‑
nacsarnokban edzhetnek, 
több sportág közül választ‑
hatnak iskolai kereteken 
belül, és még a Magyar 
Olimpiai Bizottság utánpót‑
lás programja is támogatja 
az intézményt. A sport mel‑
lett szeretnék felfedezni és 
felkarolni az egyéb területe‑
ken tehetséges diákokat is; 
e célt szolgálja például az 
iskolában mûködő, a logikai‑
matematikai gondolkodást 
fejlesztő táblás játék szakkör 
is. A tehetségek felfedezésé‑
nek, gondozásának munká‑
ját szakemberek is erősítik 
az intézményben.

Decemberben minden nap az ünnep jegyében telik

Advent a sportiskolában
Adventi meglepetésekkel várja diákjait december minden tanítási napján a 
Batthyány iskola: apró ajándékokkal, mûsorokkal, verssel, mesével lepik meg a 
gyerekeket. Ebben az idõszakban a diákok megismerkednek a karácsonyi ünnepkör-
rel, szokásokkal, Jézus születésének történetével is. Ezt a programsorozatot azért 
rendezik, mert sok ide járó gyereknek otthon nincs része adventi készülõdésben, 
elõfordul, hogy karácsonyi ajándékban sem.  Az iskolai adventet négynapos vásár 
zárja, amire szeretettel várják a „külsõs” látogatókat is. 

December 5-én a Batthyány iskolába is ellátogatott a Mikulás

A 
sze

rző
 fe

lvé
te

lei

Advent idején minden nap valamilyen ajándékot kap az iskola összes diákja

Mikulás-ünnepség  
a labdarúgóknál
Gyerekzsivajtól volt hangos az Érdi VSE klubhelyisége 
múlt csütörtök este, ahol a szakosztály vendégül látta 
az utánpótlás korú csapatok játékosait. A rendezvé-
nyen csaknem hatvan gyermek vett részt, akiknek 
többsége ebben az évben szerette meg a labdarúgást, 
vált rendszeres látogatójává az edzéseknek és a 
különbözõ korosztályú bajnokságoknak.

Mikor jön már a Mikulás?

Alkalmi zenekar is összeállt

Mi van a csomagban?
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A hirdetés
felmutatója

20%
kedvezményben

részesül
2014.12.31-ig,

akciós termékre

nem érvényes!

2010-ben alapítottuk cégünket, hogy divatot 

hímzést. Ma már a kollekciónkban megtalál-
hatóak a legújabb divat szerint: farmerek, táskák, 
ingek, pólók, kabátok, ékszerek... Ruháink között 
mindenki megtalálja a kedvére valót és közben 
örök darabokra tesz szert. Minden termékünket 
eredeti kalocsai motívumok díszítik, melyek 

munkájával készülnek az „1000 éves város” 

-

KARÁCSONYI AJÁNDÉK

EREDETI hímzett

Folk Fashion Kft. 2040 Budaörs, Budapesti út 58.
Karaszi Orsi: +36 30 922 4287,
Müller Andrea: +36 20 358 6986
info@folkfashionshop.hu www.folkfashion.hu
Nyitvatartás: H-P 11-18 óráig, Szo 11-15 óráig

egyeztetés után a nyitva tartási 

Karácsonyi

AKCIÓS NAPOK!

-25%
engedmény

a bruttó árból


