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Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Az Érdi Járásbíróság létrehozásáról dönthet a kormány
Létrehozása nemcsak az érdiek, hanem a környékbeli településeken lakók életét is megkönnyítené  3. oldal

Érdi  Újság
Telepítik a házi 
átemelőket
A kivitelezők mindenkit in-
formálnak a szükséges ten-
nivalókról és időpontokról, 
majd a lakókkal előre 
egyeztetett időpontban el-
végzik az átemelő telepíté-
sét, amely ideális esetben 
egy nap alatt elkészül. 

n 6. oldal

Érdi rajzok
„A vasútállomás, a busz-
megálló, meg a markoló-
gép modellt állnak alkotó-
juknak. Szépek, csúnyák, 
olyanok, amilyenek mi va-
gyunk. Látjuk a képeket, és 
azt akarjuk, hogy közünk 
legyen hozzájuk.” Szabó 
Szikla Szilárd kiállítása a 
Szepesben.

n 8. oldal

Előnyben  
a bronzéremért
Az érdi lányok remek véde-
kezés mellett támadásban 
is csapatként működtek 
együtt, és megmutatták, 
hogy az utolsó percig har-
colnak a bronzéremért.

n 20–21. oldal

Bogner Mária Margit vizitációs nővérre  
emlékeztek születése ünnepén

A székesfehérvári egyházmegyében nagy tisztelet övezi a délvidékről származó Bogner Mária Margit vizitációs nővért, akinek sírjához 
születése ünnepén számos zarándok érkezik minden évben, szülőhelyéről, Nagybecskerekről és Szabadkáról is. Az ünnepen mások mellett 
részt vettek a magyarországi vizitációs rend tagjai, akik napi imájukban fohászkodnak Mária Margit nővér közbenjárásáért, valamint 
Aradszki András országgyűlési képviselő és T. Mészáros András polgármester is. A szentmise után az egész ünneplő közösség a szentéletű 
nővér sírjánál imádkozott mielőbbi boldoggá avatásáért. 17. oldal

Polikarbonát
lemez akció!

10 mm víztiszta

2.490 Ft/m2
Az akció csak a hirdetés

felmutatása esetén érvényyes!

TeTő-Zsindely ÉPíTőAnyAg sZAküZleT

2030 Érd, Balatoni út 1/e.
Tel.: 06-23/364-561, 06-20/440-6373

Nyitva tartás: Hétfőtől–péntekig 8–17-ig, szombaton 8–12-ig

Az árak a 27% áfát tartalmazzák! Az akció a készlett erejéig tart!

OsB Akció
2.490 Ft
/táblától

www.tetouzlet.hu

23
16

33

23
15
99

Nyitva:
H-P: 10-18

Bp., XI. ker.
Bartók Béla út 52.
Tel.: 06-20/579-3939
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Vágja ki ezt a kupont, hozza el magával a Vasmacska Teraszra, és10% egyszeri

kedvezményt adunk a teljes fogyasztás árából5.000 Ft számlaérték felett!

Ami kihagyhatatlan... Ami elengedhetetlen...
Megújult étlap, házias ízek Gyors vendéglátás, családias hangulat
2 személyes Vasmacska bőségtál, messze
földön híres házi somlói galuska

Tapasztalt rendezvényszervezés, családi
és céges események

Házi limonádé, jéghideg sörök, rozéfröccs Gyerek-, kutya-, bicikli- és sportbarát
Hekk, Vasmacska tócsni, töltött húsok Pálmafák, napsütés, sportközvetítések
Duna-part, teraszozás, csocsó Az év minden napján nyitva tartunk

A VASMACSKA TERASZ
RENGETEG ÉLMÉNNYEL VÁRJA! –10%ERASZ

A K C I Ó
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Tel: 0630 4134334, 0630 6957430, E-mail: vasmacskaterasz@gmail.com
Kövessen minket a Facebookon is: facebook.com/VasmacskaTerasz,
vasmacskaterasz.hu, Budapest, 1222 Fékező u. 1.

Azakcióvisszavonásigérvényes.Akuponkizárólaga’la carteétkezéseseténhétköznapokonhasználható fel.
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A képviselők fogadóórája:
1.  ANTUNOVITS ANTAL  
 06/20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZŰCS GÁBOR  
 06/20-399-6227
 szgabor@mszp.hu,  
szucsgabor.erd@gmail.com
képviselői fogadóóra: telefonon 
mindennap, személyesen minden szerdán 15.00–20.00 
között a Mária utca 22-ben

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

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

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

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

Az országgyűlési képviselő 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.

Az alpolgármesterek fogadóórája:
SIMÓ KÁROLY
Bejelentkezés 
06/23-522-313-as 
számon, fogadóóra 
előzetes telefonos 
egyeztetés alapján keddi na po kon 
a Polgármesteri Hivatalban.

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

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

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

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300; 
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-
301; E-mail: onkormanyzat@
erd.hu; Ügyfélfogadás: hétfő 
13.00–18.30, szerda 8.00–12.00 
és 13.00–16.30.
www.erd.hu

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 10.
Telefon: 06-23-522-300; E-mail: 
jarasihivatal@erd.pmkh.gov.hu;  
Illetékesség: Diósd, Érd, Puszta-
zámor, Sóskút, Százhalombatta, 
Tárnok, Törökbálint; Ügyfélfo-
gadás: A hivatalvezető előzetes 
időpont-egyeztetés alapján 
fogadja az ügyfeleket.

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-522-334; E-mail: 
okmanyiroda@erd.pmkh.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, 
kedd 8.00–18.00, szerda 8.00–
20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–16.00.

KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail: 
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; Ügyfél-
fogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd 
8.00–18.00, szerda 8.00–20.00, 
csütörtök 8.00–18.00, péntek 
8.00–16.00.

SZOLGÁLTATÓK
ÉRD ÉS TÉRSÉGE  
VÍZKÖZMŰ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751; E-mail: 
ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd-szerda-csütörtök 7.30–
15.00, péntek 7.00–13.00.
www.erdivizmuvek.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉK
KEZELÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfoga-
dás: hétfő 8.00–20.00, szerda 
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00.
www.eth-erd.hu

ÉRDI KÖZTERÜLETFENNTARTÓ 
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69
Telefon: 06-23-365-610; E-mail: 
titkarsag@ekfi.hu
www.ekfi.hu

HATÓSÁGOK
BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23-
420-336, 06-23-420-337; E-mail: 
birosag@budaors.birosag.hu 
Bírósági vezetők ügyfélfogadási 
rendje: minden hónap első 
hétfőjén 9.00–11.00 óráig előzetes 
bejelentkezés alapján. A kezelőiro-
dák ügyfélfogadási rendje: hétfőn 
9.00–12.00 és 13.00–15.30, 
szerda-péntek 9.00–11.00. Pa-
nasznapi ügyintézés: minden hétfő 
9.00–11.00. Illetékességi terület: 
Budapest Környéki Törvényszék.

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007,  
06-23-365-041

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI 
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570;  
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon:06-30-621-2596,  
06-30-621-2597

SZOCIÁLIS 
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Budai út 14.
Telefon: 06-23-520-362; E-mail: 
kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-366-104; E-mail: 
gyerjo@gmail.com
www.szocgond.hu

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
2030 Érd, Emma u. 8.
Telefon: 06-23-366-105; E-mail: 
cssk@szocgond.hu
www.szocgond.hu

HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192; E-mail: 
habilibi@szocgond.hu
www.szocgond.hu

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2
Telefon: 06-23-375-185; E-mail: 
idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu

Az Érdi Járásbíróság létrehozásával kapcsolatban nyújtott be módosító in-
dítványt Aradszki András országgyűlési képviselő ahhoz a kormányjavaslat-
hoz, amely a bíróságok elnevezését, székhelyét és illetékességét határozza 
meg. Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága támogatja az érdi bíróság 
létrehozását, ám a javaslatot a kormánynak és az Országgyűlésnek is el kell 
még fogadnia.

Változik a bíróságok el-
nevezéséről, székhelyéről 
és illetékességi területének 
meghatározásáról szóló 
2010. évi törvény. A kor-
mány áprilisban nyújtotta 
be módosító javaslatát; 
eszerint Diósd, Érd, Pusz-
tazámor, Sóskút, Százha-
lombatta, Tárnok és Török-
bálint továbbra is a Buda-
örsi Járásbírósághoz tar-
tozna, Biatorbággyal és 

Herceghalommal egyetem-
ben.

Aradszki András, a térség 
országgyűlési képviselője 
április végén módosító indít-
ványt terjesztett elő, amely 
szerint Érden is létrejönne 
egy járásbíróság, illetékes-
ségi területéhez Diósd, Érd, 
Pusztazámor, Sóskút, Száz-
halombatta, Tárnok és Tö-
rökbálint tartozna. Az or-
szággyűlési képviselő in-

doklásában hangsúlyozza: e 
települések az érdi járáshoz 
tartoznak, összlakosságuk 
meghaladja a 110 ezret.

– Megyei jogú városunk 
azért maradt ki az eredeti 
javaslatból, mert jelenleg 
nincsenek meg egy bíróság 
létrehozásához szükséges 
tárgyi feltételek. Ezért be-
terjesztettem egy módosító 
javaslatot, amely azt céloz-
za, hogy a kormány vállaljon 
kötelezettséget arra, hogy 
2018 januárjától legyen Ér-
den járásbíróság – nyilat-
kozta Aradszki András, 
hozzátéve, javaslatát támo-
gatja az igazságügyi tárca, 
az Országgyűlés Igazság-
ügyi Bizottsága, valamint a 
Fidesz–KDNP-frakció is, a 
testület szocialista tagjai 
azonban nem álltak a kezde-
ményezés mellé. A politikus 
bízik abban, hogy a kor-
mány, illetve a törvényalko-
tási bizottság is támogatja 
majd az előterjesztést.

– A kormány illetékes mi-
nisztereit, államtitkárait az 
elmúlt egy évben folyamato-
san próbáltam abba az 
irányba terelni, miszerint 
illő és elvárt, hogy egy me-
gyei jogú városnak igenis 
legyen bírósága. Úgy látom, 
hogy az igazságügyi tárca 
támogatja a tervet, és remél-
hetőleg a kormány is – tette 
hozzá az államtitkár.

A kormány döntését köve-
tően az Országgyűlésére 
sem sokat kell várni, hiszen 
a kormányjavaslat szerint a 
2010. évi jogszabályt módo-
sító új törvény július elsejé-
vel lép majd hatályba, így a 
parlament várhatóan júni-
usban szavaz a javaslatról, 
amiben remélhetőleg már 
az Érdi Járásbíróság is 
benne lesz. Mint a képviselő 
hangsúlyozta, létrehozása 
nemcsak az érdiek, hanem 
a környékbeli települése-
ken lakók – a tárnokiak, 
diósdiak, sóskútiak, pusz-
ta zámoriak, sőt, még a 
százhalombattaiak – életét 
is megkönnyítené.

          n ÁDÁM KATALIN

A szocialista politikusok nem támogatják Justitia Érdre költözését

Az érdi bíróságról dönt a kormány

T. Mészáros András: Végre többen támogatják az érdi bí-
róság létrehozatalát, mint ahányan támadják – reagált a 
kedvező hírekre a polgármester, aki többször szót emelt 
már az érdi bíróság létrehozatala érdekében. Mint mondta, 
akár a régi rendőrség helyén, akár egy másik területen fel 
lehet építeni az új intézményt, a város a saját ingatlanjai kö-
zül át tud adni egyet erre a célra.
– Már csak az a kérdés: mikor lesz meg az az egy-másfél mil-
liárd forint, amiből az építkezés megvalósulhat. Persze ez is 
csak akkor merülhet fel, ha a kedvező döntés megszületik 
az ügyben. Még van két-három olyan fórum, ahol a javaslat-
nak el kell nyernie a támogatást. Ez eddig rendben ment, 
hiszen mindenki megértette: Érdnek szüksége van a bíró-
ságra, hiszen városunk nemcsak járási, hanem egyben kör-
nyékbeli közlekedési központ is – hangsúlyozta T. Mészáros 
András, aki abszurdnak nevezte, hogy Budaörsön van a já-
rás bírósága.

n  n  n

Szűcs Gábor: Érdnek igenis jár egy járásbíróság, hiszen me-
gyei jogú város, és a térség központja. Azzal kapcsolatban, 
hogy az MSZP elutasította a javaslatot, úgy fogalmazott: 
valószínű, hogy az igazságügyi reformmal kapcsolatos 
problémákhoz van köze annak, hogy a szocialista politiku-
sok az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában nem támo-
gatták Aradszki András képviselő úr módosító indítványát 
– jelentette ki sajtótájékoztatóján az MSZP–Együtt–DK frak-
cióvezetője.

Aradszki András a parlamentben. „Illő és elvárt, hogy egy megyei 
jogú városnak legyen bírósága”

A Budaörsi Bíróság épülete. Jelenleg elég kacskaringós az igazság-
hoz vezető út

Justitia szobra a Kúria épületében. Vannak, akik nem szívesen lát-
nák Érden

A módosító javaslat. Illetékességi területek
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Érdi  Újság

Novellista is lehetett volna, de Simon tanár úr nem szerette, ha „kis színes” 
módjára írta meg a magyar házi feladatokat. Érettségi után felvették a 
Szépmíves Líceum esti rajziskolájába, ahol megtanult rajzolni, mégsem 
lett grafikus, a jelmez- és díszlettervezői szakon szerzett főiskolai diplomát. 
Közben pedig folyamatosan festett, mert felfedezte, hogy „önmaga és a 
világ leképzése teszi őt emberré”. Wegenast Róbert képzőművész május 
6-án ünnepelte 85. születésnapját, ebből az alkalomból látogattuk meg 
érdi otthonában.

n Bálint Edit

– A 75. és a 80. születés-
napjára – rendhagyó módon 
– egy-egy saját grafikáival il-
lusztrált verseskönyve is 
megjelent. Hogyan ünnepel-
te meg idén a 85-et?

– Négy évvel ezelőtt vélet-
lenszerűen keveredtem a So-
mogyiak Baráti Körébe – bár 
nem én, a feleségem szárma-
zott onnan, hisz fonyódi lány 
volt –, és Simon László, a kör 
vezetője óriási lelkesedéssel 
szervezett nekem egy szüle-
tésnapi kiállítást a budapesti 
Rátkai Márton klubban, 

amelyre meghívta barátai-
mat, egykori kollégáimat, 
tisztelőimet, és persze ott volt 
a lányom és a külföldön dolgo-
zó unokám is. Rengetegen 
megjelentek a megnyitón, 
magam sem hittem volna, 
hogy ilyen sokan eljönnek kö-
szönteni. Talán nem is a kiál-
lításon volt a hangsúly, hiszen 
nem sok kép fér ott el, inkább 
az irányomban táplált figyel-
messég hatott meg, hisz olyan 
emberekkel találkozhattam 
újra, akiket 25–30, vagy még 
ennél is több éve nem láttam.

– Életrajzában így írt: 
„azért nem lettem novellista 

sem, mert Simon tanár úr 
nem szerette, ha kis színes 
módjára írtam a magyar 
házi feladatokat”. Ennek da-
cára – ahogyan a festés – va-
lahogyan az írás is végigkí-
sérte az életét, aminek nyo-
mát két, Érden kiadott verses 
füzetben mi is láthattuk. Ké-
szül a folytatással?

– Tulajdonképpen 13 éves 
korom óta írogató ember va-
gyok, írok mindenfélét: kis 
naplóbejegyzést, vagy ha 
olyan a történet, akár novel-
lát, néha verset is. Egy évvel 
ezelőtt elkezdtem ezeket az 
írásokat összeszedegetni, 

rendbe tenni, és magam is 
meglepődtem, hogy bár év-
számban még csak 1954-nél 
tartok, de már több mint 100 
gépelt oldal az eredmény! 
Számomra nem is az az ér-
dekes, hogy én írtam, hanem 
az, hogy ezek a szövegek 
eg yben „kordokumentu-
mok” is, mert akkor és ott, 
mindig azt vetettem papírra, 
amit magam is átéltem. Tud-
niillik a „történelem” valódi 
arcát nem a levéltárakból is-
merhetjük meg, hanem első-

sorban abból, amit az embe-
rek láttak, személyesen 
megtapasztaltak és átéltek. 
Ennyi év alatt, amennyit 
megértem, bizony igen érde-
kes feljegyzések, írások szü-
lettek, amelyeket érdemes-
nek láttam összegyűjteni, és 
ha lesz rá mód, egyszer ta-
lán kiadni is...

– Ismét az életrajzából idé-
zek: „1948-ban Csák y 
Maronyák tanár úr legna-
gyobb megrökönyödésemre 

felvett a Szépmíves Líceum 
esti rajziskolájába, és soha 
nem bocsátotta meg nekem, 
hogy rajztábla, rajzpapír és 
szén nélkül akartam megta-
nulni rajzolni. De én megta-
nultam.” Valóban így került 
kapcsolatba a képzőművé-
szettel, és tartott ki máig 
mellette?

– A háború vége volt, ami-
kor az Eötvös gimnázium-
ban érettségiztem. Még ro-
mokban hevert Budapest, 
amikor a Kálvin téren járva, 
egy deszkapalánkon észre-
vettem a plakátot, amelyen 
az Országos Népművelési 
Központ Kézműves Líceuma 
rajztanfolyamát hirdették. 
Zsebemben volt az eladott 
érdi barack ára, így nyom-
ban besétáltam az épületbe 
és kifizettem a rajziskola dí-
ját. Azt mondták, mehetek is 
az emeletre, ahol azonnal 
részt vehetek az első órán. 
Így történt, hogy minden 
eszköz nélkül ott találtam 
magam egy csapat szorgal-
masan rajzoló ember között, 
de még ennél is jobban sok-
kolt az aktmodell látványa, 
tudniillik, addigi életemben 
én nem láttam nőt meztele-
nül... Így tanultam meg raj-
zolni.

– Van ennek az esemény-
nek némi köze ahhoz, hogy a 
nők azóta is a leggyakoribb 
témái alkotásainak, álom-
szép, tökéletes testű lányo-
kat, asszonyokat fest, szóval, 
hogy kedveli az aktokat?

– Ezt mindenki megkérde-
zi, legutóbb a születésnapi 
kiállításomon mondtam el, 
hogy a zsidó-keresztény kul-
túra sajnos négyezer év 
után odáig jutott, hogy a 

meztelenséget összemosta a 
szexualitással. A múlt szá-
zad 30-as éveiben egy bölcs 
etológus írt egy könyvet a 
hangyák szerelmi életétől 
kezdve az emberéig. Ez a 
könyv egy teljes fejezetet 
szentel annak az afrikai 
törzsnek, amely egy forró 
klímájú területen él, és még 
nem fertőzte meg a fehér em-
ber civilizációja. Ott a 40–50 
fokos hőségben mindenki 
pucéran jár-kel, de nők dere-
kán van egy három részből 
álló, színes bogyókkal díszí-
tett lánc, amelynek elrende-
zésével „üzennek” a férfi-
nak, hogy szexuálisan pu-
cér-e éppen, vagy csak me-
lege van. A meztelenség te-

hát nem feltétlenül a szexua-
litást szimbolizálja. A másik 
ok természetesen, hogy fér-
fiként nekem a nők tetsze-
nek jobban.

– Ars poeticájában megle-
pő kijelentést tesz, azt állít-
va, hogy „a huszadik század 
a dilettánsok, az amatőrök 
és a képzetlen képzőművé-
szek százada volt. A meg-
hökkentés, a bomlás, a meg-
tévesztés, a rombolás diada-
la”. Miért fogalmaz ilyen ke-
ményen?

– Alaptény, hogy a művé-
szetnek – mindegy, hogy 
megfestem, leírom, elját-
szom vagy eléneklem, hi-
szen csak az eszközök kü-
lönböznek – kizárólag azt 
kell tenni, amit más módon 
nem tudunk kifejezni, meg-
mutatni, elmondani. Nem 
kell tehát filozofálni, ma-
gyarázni, sem politizálni! 
Pablo Pacasso korai rajzai 
technikailag csodálatosan 
tökéletesek, később mégis ő 
az első valóban képzett em-
ber, művész, aki tudatosan 
képzetlen „ügyetlenséget” 
szimulál. Alkotásait nézve 
érzem, hogy a pofánkba rö-
hög. Mondom ezt én, aki 
szintén végigjártam a nonfi-
guratív festői utat, az abszt-
rakcióig, de volt egy pillanat 
az életemben – úgy 30 évvel 
ezelőtt – amikor rájöttem 
egy alapvető dologra: egy nő 
szemében több absztrakció 
van, mint egy sárga négy-
szögben vagy az ösztönös 

performance-ban, csak ész-
re kell venni, és tudni kell 
megmutatni! Létezik az a 
csoda, hogy, ha lefestek egy 
arcot, az érzelmi kifejezést 
más is képes felismerni, át-
érezni. Ha létezik tájkép- 
meg portréfestő, akkor én 
emberfestő vagyok.

– Beszéltünk az írásról és a 
festészetről is, csak arról 
nem, ami a tulajdonképpeni 
hivatása volt éveken keresz-
tül, hiszen több mint har-
minc esztendő után, jelmez- 
és díszlettervezőként ment 
nyugdíjba. Hogy talált rá 
erre a szakmára?

– Grafikusként kezdtem a 
tanulmányaimat az Orszá-
gos Iparművészeti Főisko-
lán, majd – Hály Károly és 
Oláh Gusztáv javaslatára – 
átiratkoztam az éppen indu-
ló színpadművészeti fakul-
tásra. Az Operaházban vol-
tam gyakornok, majd a mai 
Vígszínházban (akkori Nép-
hadsereg Színházban) kezd-
tem a pályámat, utána több 
színházban is dolgoztam. 
Egyetértek azzal, hogy a 
színház az összművészet 
színtere. Zene, ének, tánc, 
szín- és képzőművészet – 
mind együtt van jelen, igaz, 
ma már a díszlet gyakran 
elmarad. A jelmeznek tük-
röznie kell az ember egész 
életvitelét, jellemét, gondol-
kodását, tehát szükséges, 
hogy mindent tudjak róla. 
Ebben a szakmában is min-

dig „festő” voltam, néha 
mondták is a kollégák: jön a 
„Rembrandt”.

– Úgy tudom, a családja 
nem fogadta felhőtlen 
örömmel a pályaválasztá-
sát…

– Igen, otthon volt egy kis 
konf liktus apámmal, ő 
„jobb” hivatást szánt nekem, 
azt akarta, hogy orvos le-
gyek. Be is iratkoztam, de 
közben az iparművészeti fő-
iskola felvételi vizsgáira is 
készültem. Otthon csak ak-
kor mertem róla szólni, ami-
kor már felvettek. Édesapám 
egy hatalmas pofonnal vette 
tudomásul, de később ter-
mészetesen – mivel nem volt 
más választása – elfogadta a 
döntésemet.

– Ennyi év távlatából hogy 
érzi: jól döntött?

– Sosem bántam meg, hi-
szen rengeteg színházban, 
sőt a Magyar Televízióban is 
remek közegben dolgozhat-
tam, számtalan embert meg-
ismertem, és a munka mel-
lett festeni is tudtam. Köz-
ben eltelt az idő, és mára 
úgy érzem, egyre több kép 
van a világban, de egyre ke-
vesebb az ember a képekben 
és az emberekben. S bár 
már kevesebbet ülök a vá-
szon elé, mégis az tart élet-
ben, hogy teszem a dolgom: 
festek, írok, és rendezem a 
régi írásaimat.

85 éves Wegenast Róbert díszlettervező, festőművész

Egy emberfestő feljegyzései
Wegenast Róbert
Az Országos Iparművészeti Főiskola grafikai tanszakán ta-
nult, de átiratkozott és a színpadművészeti fakultáson vég-
zett. Mesterei: Oláh Gusztáv és Miháltz Pál. Színházi díszlet-
tervezői pályáját a Magyar Néphadsereg Színházában kezd-
te (mai Vígszínház), majd a Kaposvári Csíki Gergely Színház, 
az Egri Gárdonyi Géza Színház, a Miskolci Nemzeti Színház, a 
budapesti József Attila Színház díszlettervezője, több fővá-
rosi színháznál vendégként is dolgozott. 1973-tól a Magyar 
Televízió vezető látványtervezője volt 1990-ig, azóta nyug-
díjas. Látványtervezőként vett részt az 1993 és 1999 között 
sugárzott, Játék határok nélkül című népszerű, nemzetközi 
vetélkedősorozat készítésében.
Főbb kiállításai: Budapest, Műcsarnok, Kaposvár, Nápoly, 
Párizs (biennálé), Tübingen, München, Rotterdam, Veselay, 
Varsó, Prága, Vilnius, Újvidék, Ystad, Berlin, Miskolc, Kő-
szeg, Celldömölk, Tihany, Érd, Gyöngyös, Dunaújváros.
Díjak, elismerések: Miskolci Színházi Fesztivál Szcenikai díj 
(1963), MTV Drámai nívódíj (1985), Érd város művészeti 
díja (2005), a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Ke-
resztje (2010).

„Egy nő szemében több absztrakció van, mint egy sárga négyszögben vagy az ösztönös performance-ban”

Játék határok nélkül, látványterv, 1997

Moliere: Tudós nők, jelmezterv, 1978

„Egyre több kép van a világban, de egyre kevesebb az ember a ké-
pekben és az emberekben”
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A napokban felröppent a hír, hogy városunkban 
„megszűnt” a gyermeksebészet. A kisgyermekes 
szülőket meglepte a szakrendelőben kifüggesz-
tett értesítés, amely szerint május 1-jétől átme-
netileg, de előre nem látható ideig szünetel az 
ellátás. Megkérdeztük dr. Kőszegi Gábort, a Dr. 
Romics László Egészségügyi Intézmény főigaz-
gató főorvosát, mire számítsanak és van-e okuk 
az aggodalomra az érdi szülőknek?

– Május elsejétől valóban 
szünetel a gyermeksebé
szeti rendelés, de ez csak 
átmeneti állapot, aminek 
tulajdonképpen az az oka, 
hogy a szakorvos, aki eddig 
az érdi betegeket ellátta, 
úgy döntött, hogy egy fővá
rosi munkahelyre távozik. 
Noha eddig sem volt min
dennap, csak csütörtök dél
utánonként gyermeksebé
szeti rendelés, úgy tűnik, 
mégis hiányzik a helyiek
nek. Sajnos, a Budapesten 
élő orvos számára viszont 
megterhelő volt a kiutazás, 
különösen a délutáni csúcs
forgalomban, ezért hagyott 
itt bennünket – magyaráz
ta a főigazgató.

– Tehát az előállt helyzet 
korántsem végleges, a 
szakrendelőben nem terve
zik a gyermeksebészet 
megszüntetését?

– Nem, erről szó sincs, 
csupán addig szünetel a 
rendelés, amíg megtaláljuk 
a megfelelő szakorvost, aki 
folytatja a munkát. Több 
doktorral is tárgyalásban 
vagyunk, és bízom benne, 
hogy minél előbb rendező
dik ez a helyzet.

– Addig viszont hová for
dulhatnak azok a szülők, 

akik gyermekének sürgő
sen szükségük van erre az 
ellátásra?

– Természetesen az álta
lános sebészeten is fogad
ják őket, de a fővárosi Be
thesda, a Heim Pál, illetve a 
Gyógyír XI. kerületi gyer
meksebészeti rendelésén is 
jelentkezhetnek. Mint utal
tam rá, Érden eddig is csak 
egyetlen napon, csütörtö
könként volt négy órában 
ilyen ellátásunk, de félre
értés ne essék, az, amiről 
most beszélünk, nem az 
akut ellátást érinti! A sür
gős esetekkel – amelyeket 
helyben el tudnak látni a 
sebészeink – továbbra is 
bármikor felkereshetik az 

általános sebészetet, hi
szen ott a felnőtteket és a 
gyermekeket is egyaránt 
fogadják. Úgy vélem tehát, 
addig sem fognak nagy hát
rányt szenvedni az érdiek, 
amíg a gyermeksebészet 
szünetel. Természetesen, 
mindent megteszünk azért, 
hogy megoldjuk ezt a prob
lémát, és a gyermeksebé
szet is minél előbb, a koráb
ban megszokott időpont
ban tudja fogadni kis páci
enseit.

n Bálint Edit

Hatalmas dugók várhatóak Érd-Parkvárosban, ha 
megkezdődnek az M7-es és M0-s le- és felhajtói-
nak munkálatai. Az M7-esre nem hajthatunk fel a 
Balaton irányában, az Iparos utat egyirányúsítják, 
a Törökbálinti úton félpályás útzár lesz az új 
csomópont kialakítása miatt, ráadásul az M0-
son lezárták a törökbálinti bevásárlóközponthoz 
vezető lehajtót is.

Az Iparos utcai le és fel
hajtó átépítésénél május 13
án átadták a munkaterületet, 
és június 2án elkezdődik az 
első szakasz építkezése. Et
től az időponttól kezdve leg
alább hat héten keresztül le 
lesz zárva a Balaton felé 
menő felhajtó – Érdről tehát 
csak Budapest irányába le
het közlekedni az M7esen. A 
városvezetés arra számított, 
hogy a Balaton felé igyekvők 
terelőútként az M0st hasz
nálhatják a lezárás idején: a 
törökbálinti (volt Cora, most 
Auchan) bevásárlóközpont
nál lehajtva, majd az M0s 
másik pályaoldalára felhajt
va, kisebb kerülővel elérhető 
az M7es Balaton felé vezető 
sávja. Ez azonban nem meg
oldható, mivel a törökbálinti 
bevásárlóközpont felé vezető 
lehajtót lezárták, az M0s bő
vítése miatt – ez múlt csütör
tökön derült ki, a Magyar 
Közút Zrt. központjában tar
tott forgalomtechnikai 
egyeztetésen, amelyen a vá
rosvezetés is részt vett.

Bács István alpolgármes
ter (Fidesz–KDNP) nyilatko

zata szerint sem Törökbálin
tot, sem Érdet nem értesítet
ték előre erről a lépésről, ami 
nemcsak azért okoz kellemet
lenségeket az érdieknek, mert 
így nem használhatják terelő
útként az adott szakaszt, ha
nem azért is, mert július végé
ig, augusztus közepéig – előre 
láthatóan eddig tartanak 
majd a munkálatok – nem tud
ják megközelíteni a törökbá
linti bevásárlóközpontot sem, 
legalábbis ezen a lehajtón ke
resztül. Aki az M7es felől ér
kezik az M0son, annak to
vább kell haladnia az 1es sz. 
főútig, ahol a körforgalomban 
visszafordulva a másik pálya
oldalra, elérheti a bevásárló
központot.

Aki a Balatonra szeretne 
utazni, annak azt ajánlja az 
alpolgármester, hogy Tár
noknál hajtson fel az autópá
lyára. – A kivitelező a város
központtól terelőtáblákat 
helyez ki, hogy az autósok ne 
csak Parkvárosban szembe
süljenek azzal, hogy lezár
ták a felhajtót. Az M7esen is 
lesznek irányítótáblák – tet
te hozzá Bács István.

Az építkezések azok éle
tét is megnehezítik majd, 
akik nem a Balatonra és 
nem a törökbálinti bevásár
lóközpontba mennek, ha
nem dolgozni a fővárosba. 
Szűk tizenkét hónapba te
lik majd, míg elvégzik a 
munka érdemi részét, 
vagyis feszített lesz a tem
pó – hangsúlyozta az alpol
gármester. – A kivitelezés
nek öt szakasza lesz, külön 
f o r g a l o m t e c h n i k á v a l . 
Ahogy arról már szó esett, 
az első szakaszban másfél 
hónap hosszan (vagyis júli
us közepéig) lezárják a Ba
laton felé vezető felhajtót, 
és valószínűleg a Balaton
ról Érdre vezető lehajtót is, 
az Iparos utat pedig a köz
pont felé egyirányúsítják – 
tájékoztatott a politikus.

Aki úgy gondolja, hogy a 
Törökbálinti út felől köny
nyebben közelítheti meg a 
fővárost, az téved: ott is hete
ken belül elkezdődik az új 
csomópont építése, és októ
ber közepéig félpályás útle
zárás lesz az úton; a kétirá
nyú közlekedést jelzőlám
pák irányítják majd.

Ezek a nehézségek min
den bizonnyal próbára te
szik nemcsak a parkvárosi
ak, hanem minden érdi autós 
türelmét – de megéri össze
szorított fogakkal átvészelni 
az építkezéseket, hiszen az 
átalakítások hosszú évtize
dekre megoldják a terület 
közlekedési gondjait.

n á. K.

Jól gazdálkodott a tavalyi évben az önkor-
mányzat, az el nem költött összeg idei felhasz-
nálásáról adott tájékoztatást T. Mészáros András 
polgármester múlt szerdán.

Amint a városvezető 
mondta, 100 millió forintot a 
biztonságos működésre for
dít a város, 60 milliót pedig a 
választókerületek oszthat
nak be (ez az úgynevezett 
képviselői keret, ami idén 5–5 
millió forint lesz). 26 millió 
forintot szánnak az önkor
mányzati intézményekben 
szükséges korszerűsítések
re, javításokra, valamint az 
ÁNTSZ által előírt karban
tartási munkákra. 25 millió 
forintból biztosítják az új 
rendőrségi épület számára a 
területet, és 15 milliót szán
nak a múlt évben tervezett és 
elkezdett útépítési munkák 
befejezésére az Aradi, Hárs
levelű és Mérnök utcában. 
Ugyanekkora összeget fordít 
az önkormányzat a játszóte
rek karbantartására, a ron
gálások kijavítására, vala
mint a közterületek megújí
tására. 10 millió forintba ke

rül a termálkút újraindítása 
és üzemeltetése, valamint a 
működéshez szükséges en
gedélyek megújítása – ezek 
ugyanis lejártak. Ez az ösz
szeg nem tartalmazza a ter
málkút és környéke rendezé
sét, felújítását, ami körülbe
lül 11 millió forint lenne – eb
ből szűk 4 millió áll rendelke
zésre. A közvilágítás fejlesz
tésére szintén 10 milliót, míg 
a térfigyelő kamerák bővíté
sére 8 milliót céloz az önkor
mányzat. A polgármester 
ezzel kapcsolatban elmond
ta: szeretnék elérni, hogy 
rendszámfelismerő kame
rák figyeljék a városba veze
tő utakat. Műemlékvédelem
re, a kastély területén lévő 
szellőzők karbantartására, 
a dombon lévő kápolna tető
szerkezetének javítására 
kétmillió forintot fordít a 
pénzmaradványból a város.

 n á. K.

Érd még szeptember
ben csatlakozott a Nemze
ti Védőoltási Programhoz: 
a 12. évüket betöltött he
tedikes lányok állami fi
nanszírozással kaphat
nak védőoltást, míg azok
nak a 8–9. évfolyamos lá
nyoknak, akik október 
31ig nem töltötték be 15. 
életévüket, az önkor
mányzat biztosította a té
rítésmentes védőoltás 
első adagját, amit ősszel 
kaptak meg az érintettek. 
Most, fél év után, elérke
zett a második védőoltás 
ideje, az önkormányzat 
ehhez is biztosítja a szük
séges anyagi forrást.

– Az immunvédelem ki
alakulásához 15 éves kor 
alatt két oltás elegendő, 
15 év felett viszont már 
három oltás szükséges – 
tudtuk meg dr. Veress Ju-
dit gyermekorvostól, az 
önkormányzat egészség
ügyi bizottságának elnö
kétől, aki elmondta azt is, 
csak azoknak nem ajánlja 
a második védőoltást, 
akik lázas betegek, illetve 

vérzékenységben szen
vednek.

A vakcina május 19én 
érkezik meg a szakorvosi 
rendelőbe; az oltás ugyan
olyan rend szerint törté
nik majd, mint ősszel: az 
érdi iskolákba járó lányo
kat az iskolaorvosok, a 
más településeken tanuló
kat a területileg illetékes 
házi gyermekorvosok olt
ják be. Akinek nem Érden 
van a házi gyermekorvo
sa, megkaphatja az oltást 
a szakorvosi rendelőinté
zetben található oltóköz
pontban is.

Dr. Veres Judit lapunk
nak elmondta azt is: csak 
ajánlani tudja az ingyenes 
védőoltást (ami egyébként 
több tízezer forintba ke
rülne), hiszen a HPV víru
sok méhnyakrákot, vas
tagbéldaganatot okozhat
nak, felelősek lehetnek a 
férfi nemi szervek rákos 
megbetegedéséért is, és 
ha az anya vírushordozó, 
veszélyezteti megszülető 
gyermekét is.

n ádám

Idén egyetlen gyermek felvételét sem kellett eluta-
sítani, ami nagy szó, ha tekintetbe vesszük, hogy 
hat-nyolc éve csupán a jelentkezők felének tudtak 
helyet biztosítani az érdi óvodák, valamint azt, hogy 
az óvodaköteles kor ötről háromévesre módosult.

A helyhiány megszűnése az 
elmúlt évek bővítéseinek kö
szönhető, amely folyamat még 
korántsem zárult le. Mint T. 
Mészáros András múlt szer
dai sajtótájékoztatóján el
mondta, az Integrált Telepü
lésfejlesztési Programban 

hatszázmillió forintot szán
nak a Darukezelő utcai négy
csoportos (igény szerint to
vább bővíthető) óvoda felhú
zására, illetve a Fácán közi 
régi ovi teljes újjáépítésére.

– Fentiek mellett jelentős 
felújítás kezdődik egy éven 

belül a Tárnoki úti óvodában, 
az ehhez szükséges 100 mil
lió forint rendelkezésünkre 
áll. Ezt követően döntünk a 
Felső, illetve a Tállya utcai 
óvodák jövőjéről, mindkét in
tézmény olyan rossz állapot
ban van, hogy vagy teljes egé
szében felújítjuk, vagy meg
szüntetjük őket – tette hozzá 
a polgármester, aki elmondta 
azt is, az Integrált Település
fejlesztési Programban sze
replő két óvodai beruházás
ról júniusban születik felsőbb 
döntés; várhatóan elfogadják 
majd az építkezésekre irá
nyuló javaslatot.

A megvalósítás uniós for
rásból történik majd. Mint T. 
Mészáros András ezzel kap
csolatban leszögezte, Érd a 
mostani ciklusban már nem 
bővelkedik úgy EUs lehető
ségekben, mint korábban: 
szemben az előző években 
elnyert 50 milliárddal, 2020
ig csupán 800 millió forint 
uniós támogatáshoz juthat 
mindösszesen a város, a kö
zépmagyarországi régió 
fejlettsége miatt.

n ádám Katalin

Április 10-én írták alá a házi átemelőkről szóló 
szerződést az önkormányzat és a telepítést vég-
ző cég képviselői. Az aláírástól számítva 210 nap 
áll a kivitelezők rendelkezésére, hogy minden 
olyan ingatlan területén, ahol a tulajdonos ezt 
igényelte, elvégezzék az átemelők beszerelését 
és üzembe helyezését.

260 igény érkezett be házi 
átemelő telepítésére, amelye
ket május végén kezdenek be
szerelni. A kivitelezők megha
tározott ütemterv szerint, vá
rosrészenként keresik fel az 
ingatlantulajdonosokat és 
látnak neki a munkálatok
nak. Első körben felmérik a 
területet, a beépítés lehetősé
geit, valamint kijelölik az át
emelő helyét. Mindenkit infor
málnak a szükséges tenniva
lókról és időpontokról, majd a 
lakókkal előre egyeztetett 
időpontban elvégzik az át
emelő telepítését, amely ideá
lis esetben egy nap alatt elké
szül. A kivitelezőkkel történő 
személyes egyeztetés rendkí
vül fontos, ezért arra kérnek 
minden érintettet, hogy erre 
biztosítsanak lehetőséget.

Azoknak a tulajdonosok
nak a költségét, akik már 
rendelkeznek átemelővel, de 
tavaly, amikor erre lehető
ség volt, leadták az igényü
ket, a meglévő átemelő álla

potának függvényében meg
téríti a beruházás. A meglé
vő átemelőket szakértő vizs
gálja meg, alkalmasake 

arra, hogy a kiépített egysé
ges rendszer optimálisan 
működő része legyen. Előfor
dulhat, hogy bizonyos elemét 
cserélni szükséges, de olyan 
eset is lehet, hogy a típus 
függvényében teljes mérték
ben a hálózat részévé tehető 
az adott átemelő.

Kovács Péter Barna pro
jektvezető az Érd TVnek el
mondta, hogy az átemelőt a 
csatornaműszolgáltató adja, 
amit telepítenek is, de az elekt
romos bekötés elvégzése és az 
átemelőhöz a bekötő szenny
vízvezeték kiépítése a tulajdo
nos feladata. A projektvezető 
felhívta a figyelmet arra is, 
hogy még mindig nagyon so
kan nem kötöttek rá a csator
nahálózatra, ők talajterhelési 
díjat kötelesek fizetni.

További információkat sze
mélyesen a Csatornázási 
Ügyfélszolgálat Alispán utca 
4. szám alatti irodájában, te
lefonon a 0680630036 vagy 
a 0623223061es számon, 
illetve az ugyfelszolgalat@
erdicsatornazas.hu email 
címre írva kaphatnak az ér
deklődők.

n á.

Ingyenes HPV-oltás

Játszótér-felújítás és 
műemlékvédelem

Kezdődik a házi átemelők telepítése

Lezárultak a beiratkozások Érden

Új óvodák hatszázmillióból

A sajtótájékoztatón jó híreket kaptak az óvodások és szüleik

Hónapokig forgalomváltozásra, elterelésekre számíthatunk

Indul a 20 éve várt építkezés

Csak semmi felhajtás! Az átalakítások évtizedekre megoldják a terület közlekedési gondjait

Szünetel a városban  
a gyermeksebészet

Átmeneti állapot
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Több mint két évtizeddel ezelőtt kezdeményezte az érdi Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola az „Örvendjen a világ” elnevezésű regionális kórusfesztivált, 
amelynek igen hamar híre ment, és nemcsak a térségből, hanem az ország 
más tájairól is érkeztek az énekkarok a megmérettetésre, így az idén immár a 
XXI. regionális és a VI. országos kórusfesztiválját tartotta meg a zeneoktatásra 
különös hangsúlyt fektető érdi nevelési intézmény. 

Május 9-én, szombaton dél-
előtt több száz diák töltötte meg 
zsúfolásig az iskola tornacsar-
nokát. A kórustagok egyenru-
hájából lehetett csak tudni, ki 
melyik énekkarhoz tartozik. 
Csaknem félezernyi csengő 

hangú, kristálytisztán éneklő 
gyermek várta izgatottan, hogy 
a jól begyakorolt karénekekkel 
idén is elkápráztassa a zsűrit, a 
helyi közönséget, és persze ver-
senytársait. A rendezvényen 
elsőként – immár huszonegye-

dik alkalommal – Maitz Ferenc 
iskolaigazgató köszöntötte a 
kórusfesztivál résztvevőit, 
hangsúlyozva, hogy a Kőrösi 
iskola számára igazi örömün-
nep ez a zenei rendezvény, és 
büszkék arra, hogy rangos or-
szágos rendezvénnyé nőtte ki 
magát a kezdetben csupán re-
gionális megmérettetésként in-
duló vetélkedő.

A fesztivál „nyitányaként” 
Szunyó Gábor, a regionális 
népdalverseny győztese éne-
kelt népdalokat, majd Sárközi 
Márta, az Érdi Tankerület 
igazgatója nyitotta meg a feszti-
vált, kiemelve: örömére szolgál, 
hogy a vendéglátó iskolának a 
huszadik, jubileumi rendez-
vényt követően is maradt még 
ereje, hogy a népszerű rendez-
vény a harmadik évtizedét is 
megkezdje. Idejövet izguló diá-

| 2015. május 13. |    kultúra kultúra    | 2015. május 13. |

„A Diósdi út felett, a tunel után áll ez a szép szür-
ke vasúti híd. Mindig is szerettem volna festeni 
rá valamit, de sehogy sem sikerült, szóval most 
legalább lerajzoltam…” 

– Írja Érdi rajzok című in-
ternetes blogjában Szabó Sz. 
Szilárd, akinek május 8-án 
ugyanezzel a címmel nyílt ki-
állítása a Szepes Gyula Műve-
lődési Központban.

Az Érdi rajzok tulajdonkép-
pen egy internetes blog, amit 
szerzője, rendszeres írója-
rajzolója, Szabó Szikla Szi-
lárd még 2010 júniusában in-

dított az útjára. „Jártam-kel-
temben keletkezett krokik, 
vázlatok, minden komolyabb 
szándékot nélkülöző rajzok 
gyűjteménye. Amik magáért 
a rajzolás öröméért keletkez-
tek. Munkába vagy hazafelé 
menet, ebédidőben, éjjel, hó-
esésben, esőben, buszra vagy 
vonatra várva. Közös ben-
nük, hogy az összes Érden 
készült, Érdről szól. Mind-
mind egy apró történet. Az 
üzenetük csak ennyi: rajzolni 
jó, mindig, mindenhol” – vall-
ja magáról és a Szepesben 
május 8-án megnyílt kiállítá-
sának anyagáról a szerző. A 
rajzokon – az ismerős és is-
meretlen helyszínek által – a 
város múltja és jelene bonta-
kozik ki a látogatók előtt.

A kiállítás megnyitóján 
Vitányi Zsolt személyes 
hangvételű értelmezését 

hallgathatta meg a nagyszá-
mú érdeklődő. – Szabó Sz. 
Szilárd, a rajzok készítője Ér-
den nőtt fel, abban a város-
ban, ami még most sem város. 
Talán már kisgyerek korá-
ban is, egy félreeső sarokban 
– más gyermekekkel el-
lentétben – lerajzolta azt, 
ami épp megtetszett 
neki, amit megfigyelt, 
vagy amibe beleszerel-
mesedett. Múlik az idő, 
városok, iskolák, mun-
kahelyek váltják egy-
mást az életében, de egy 
dolog mégis állandó ma-
radt: a rajzok, amelyek 
egyre csak sorakoznak. 
A helyek pedig „erőszako-
sak”, le akarják rajzoltatni 
magukat, de előbb rájuk kell 
találnia, meg kell őket keres-
ni és a szerző ezt meg is teszi 
– emelte ki Vitányi Zsolt, 
majd hozzáfűzte: „A világ ott 
van a szemünk előtt. A Duna-
parti fáknak évtizedes gyö-
kerei vannak, a vasútállo-
más, a buszmegálló, meg a 
markológép modellt állnak 

alkotójuknak. Szépek, csú-
nyák, olyanok, amilyenek mi 
vagyunk. Látjuk a képeket, 
és azt akarjuk, hogy közünk 
legyen hozzájuk, mert úgy 
gondoljuk, hogy az az ember, 
aki rajzolta őket, a művész 

biztosan mondani akar ne-
künk valamit, de tévedünk, 
mert az alkotó – miközben 
rajzol – egy fél pillanatig sem 
gondol ránk, és nem is akar 
nekünk semmit üzenni! Ezek 
ugyanis az ő képei, történe-
tei, és csak megengedi ne-
künk, hogy egy pillanatig be-
tekintsünk a magánéletébe – 
villamosokat, bódékat, utca-
részleteket cserkész be, ke-

rülgeti őket, és amikor a leg-
védtelenebbek, kíméletlenül 
lerajzolja őket. Ám az ’áldoza-
tok’ jobban örülnek annak, 
hogy egyáltalán foglalkoz-
nak velük, mint aki rajzolta 
azokat. Az alkotásoknak 

azonban mindenképpen 
történetük van, hiszen 
rajzolás közben siet, iz-
zad, fáradt vagy épp ázik 
és fázik alkotójuk, és a 
kíméletlen valóságot mu-
tatják. Rajzok a város-
ból, amely folyamatosan 
változik, de mégiscsak 
egy helyben ácsorog. A 
képek önmagukat mutat-
ják, nem akarnak sem-

mit, de ha szerencsénk van, 
mi is ráismerünk egy-egy 
részletre, csak azok már a mi 
történeteink, amit továbbad-
hatunk másoknak!”

Az Érdi rajzok kiállítás 
megnyitóját gyönyörű hárfa-
muzsika és a Szirmok Női 
Kar rövid fellépése tette em-
lékezetessé. A rajzok május 
végéig megtekinthetőek a 
Szepes galériában. n BE

Látjuk a képeket, és azt akarjuk, hogy közünk legyen hozzájuk

Rajzok az ismeretlen ismerős városról

Szabó Szikla Szilárd, M. Nagy 
Péter és Vitányi Zsolt, aki meg-
nyitja az Érdi rajzok kiállítást

A vasúti híd. A képek önmagukat mutatják

Csaknem félezer diák érkezett a Kőrösi iskola huszonegyedik   kórusfesztiváljára

„A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható”
kokkal és karnagyokkal talál-
kozott – folytatta –, de a kórus-
tagoknak nincs miért aggódni-
uk, hiszen meggyőződése, hogy 
mindannyian kiválóan felké-
szültek, és egyébként is, a fesz-
tivál célja nem a rangsorállítás, 
hanem elsősorban az, hogy a 
fellépők megmutassák, hogyan 
lehet jó hangulatban, ékesen és 
szépen együtt énekelni. Az 
énekkar az összhangról és a jó 
közösség kovácsolásáról is 
szól. A kemény munkát ugyan a 
zsűri majd értékelni fogja, de 
már most köszönet illeti az 
énekkarok tagjait, hogy eljöt-
tek, a karnagyokat a kórusok 
felkészítéséért, a támogatókat 
és végül a Kőrösi iskola vala-
mennyi dolgozóját és diákját is, 
hogy ezúttal is vállalták a házi-
gazda szerepét – fűzte hozzá a 
tankerület vezetője. Beszéde 
végén Sárközi Márta Kodály 
Zoltán gondolataival nyitotta 
meg a XXI. regionális és VI. or-
szágos kórusfesztivált: „A zene 
lelki táplálék, és semmi mással 
nem pótolható... Teljes lelki élet 
zene nélkül nincs. Vannak a lé-
leknek régiói, amelyekbe csak 
a zene világít be.”

A köszöntők után egymást 
váltották a színpadon az ének-
karok, amelyek Debrecenből, 
Budapestről, Pécsről, Kapos-
várról, Nyíregyházáról, Száz-
halombattáról, Kecskemétről, 
Mezőtúrról és Gödöllőről érkez-
tek, valamint a házigazda iskola 
kórusa is bemutatkozott. A zsűri 
tagjai: Takács László karnagy, 
nyugalmazott egyetemi tanár, 
Sárközi Márta, Bárány Gusz-
táv, a Magyar Rádió zenei ren-
dezője, akik számára koránt-
sem volt egyszerű feladat a 
rangsor felállítása, hiszen idén 
is kiválóan felkészült gyermek-
kórusokat hallhattunk. n Bálint

A debreceni Voces Iuvenum GyermekkarA Csilingelő Gyermekkórus Budafokról érkezett a fesztiválra

Köztudott, hogy a lengyel–magyar barátságnak legen-
dás múltja van, ezért hajlamosak vagyunk azt gondol-
ni, hogy ez mindig is így volt a két nemzet között.

Mitrovits Miklós Lengyel, 
magyar „két jó barát” című, 
nemrégiben megjelent könyvé-
ből azonban kiderül: az 1957–
1987 közötti időszakban bizony 
gyakoriak voltak a két állam 
vezetése között a konfliktusok. 
A kötet szerzőjével Molnár 
Imre beszélgetett az érdi 
könyvtárban.

Hiteles levéltári dokumentu-
mok világítanak rá arra, hogy 
1957–1987 között a két állam, 
Lengyelország és Magyaror-
szág kapcsolata korántsem ne-
vezhető barátinak, és nem volt 
olyan felhőtlen, mint a korábbi 
évszázadokban. Abban az idő-
szakban természetesen titko-
sak voltak a legfelsőbb vezetők 
tárgyalásainak jegyzőkönyvei, 
de Mitrovits Miklós fiatal 
polonista történész a levéltá-
rakban búvárkodva kiválogat-
ta és kötetbe foglalta az erre 
vonatkozó, legérdekesebb do-

kumentumokat. Ma már igen-
csak megmosolyogtató példá-
ul, hogy Wladislaw Gomulka és 
Kádár János még a paradi-
csompaszta gyártásáról is 
hosszas vitát folytatott, és ezt 
akkor komolyan is gondolták!

A szerző Lengyel, magyar 
„két jó barát”, A lengyel–ma-
gyar kapcsolatok dokumentu-
mai, 1957–1987 című könyve a 
kádárizmus időszakára vonat-
kozó diplomáciai kapcsolato-
kat dolgozza fel. A dokumentu-
mok által beleláthatunk a két 
ország társadalmi eseményei-
be, és arra is fény derül, mi 
okozta a két ország közötti né-
zetkülönbségeket. Bár sokak 
számára akár illúzióromboló is 
lehet a könyv, de mindenkép-
pen fontos volt kihozni az archí-
vumok mélyéről ezeket a doku-
mentumokat, mert a közelmúlt-
ról, azokról az eseményeiről 
szólnak, amelyeket közülünk 

sokan megéltek – hangsúlyozta 
Molnár Imre történész, a Kül-
ügyminisztérium tanácsosa az 
Érdi Lengyel–Magyar Kulturá-
lis Egyesület szervezésében, a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár-
ban megtartott könyvbemuta-
tón.

Napjainkig számos kötet író-
dott a két ország barátságáról, 
de az 1956 utáni időszakról 
még nem született ilyen átfogó 
tanulmánykötet, mint amit 
Mitrovits Miklós történész tett 
le az asztalra. A könyv borító-

ján a két üres pohár, valamint, 
hogy a „két jó barát” idézőjelbe 
került, arra utal, hogy 1957–
1987 között árnyék vetült a két 
ország ezeréves baráti kapcso-
latára. A fellelt iratokból 
ugyanis kiderül, dacára an-
nak, hogy 1945 után, hivatalo-
san is egy oldalra, azonos kato-
nai és gazdasági blokkba ke-
rültünk, rengeteg politikai és 
kulturális vita és ellentét volt a 
két ország vezetése között.

A szerző elárulta: noha kere-
sett, de alig tudott ebben a tör-

ténelmi periódusban felfedezni 
olyan időszakot, amikor a vi-
szony valóban baráti lett volna! 
Szerencsére ezek az ellenté tek 
mégsem vezettek a két állam 
kapcsolatának válságáig. 
Ugyanakkor némi pozitívuma 
is volt azoknak az éveknek, 
mert noha a társadalmi fejlődé-
si utak olykor elhatárolódtak, 
de az emberek között, főként a 
kultúra területén mégis meg-
maradtak a jó kapcsolatok. A 
lengyel kultúra nyitottabb volt 
a nyugati áramlatokra, így a 
magyar fiatalok gyakran jár-
tak át koncertekre, színi elő-
adásokra, és ezáltal a kultúra 
vált a lengyel–magyar barát-
ság letéteményesévé.

Mitrovits Miklós könyvéből 
nemcsak a politikai, hanem a 
gazdasági és a kulturális kap-
csolatokról is sok érdekeset 
megtudhatunk, sőt a közelmúlt 
eseményei is számos meglepe-
tést tartogatnak azok számá-
ra, akik mélyebben érdeklőd-
nek a történelem iránt, és a kö-
tet tanulmányozásába kezde-
nek. n B. E.

Wladislaw Gomulka és Kádár János vitája a paradicsompaszta gyártásáról

A lengyel–magyar viszony ellentmondásai

A szerző, Mitrovits Miklós és beszélgetőtársa Molnár Imre

A Kodály-vándoríjat a ka-
posvári Kodály Zoltán Álta-
lános Iskola Nagykórusa 
kapta, karnagya: Varga Ani-
ta. Ezenkívül a zsűri három 
egyenrangú Kodály-pla-
kettet is kiosztott, amelye-
ket az érdi Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola Ki-
csinyek kórusa (karnagy: 
Ilosvai Csilla), a kecskeméti 
Kodály Zoltán Általános Is-
kola Antanténusz kórusa 
(karnagy: Szegedi Ildikó) és 
a Budafok-Tétény Nádasdy 
Kálmán Alapfokú Művé-
szeti és Általános Iskola 
Csilingelő gyermekkórusa 
(karnagy: Beer Ágnes) nyer-
te el. A karnagyi különdíjat 
idén Beer Ágnesnek ítélte 
a zsűri.
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Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 

ingyenes hetilapja

Először szereztek érmet a Magyar Kupában az érdi lányok

Most jött össze először: a legjobb négy együttes között szerepelhetett az ÉRD.   20–21. oldal

Érdi  Újság
Konyhakertek  
kerestetnek
Érd is csatlakozott az ott-

honi kertgazdálkodást 

népszerűsítő, Karcagról 

indított országos prog-

ramhoz, amelynek kereté-

ben Magyarország leg-

szebb konyhakertjeit dí-

jazzák majd. 

 n 3. oldal

Új háziorvosi  
rendelők

Három háziorvosi rendelő 

költözhet majd új helyre, 

ha egy magánbefektető a 

Felső utca 43. szám alatti 

ingatlanon megépíti az 

egészségház funkciót ellá-

tó épületet.

 n 6–7. oldal

Felújítások 
kezdődnek 
az iskolákban
Három iskola energetikai 

korszerűsítése kezdődhet 

meg a napokban a KEOP 

5.6.0 program keretében, 

mintegy 500 milliós for-

rásból. 
 n 14. oldal

Egy rendkívül látványos – ahogy a tervező fogalmazott –, országos, de talán világviszonylatban is egyedülálló fejlesztési koncepció került 

a képviselők asztalára az érdi közgyűlés március 26-ai ülésén. A plénum egyhangú elvi döntést hozott arról, hogy az elé tárt tervekkel egyet-

ért és támogatja azokat. (Cikkünk a 4–5. oldalon.)

Szálloda és sport-rehabilitációs központ is 

épülhet az Érd Aréna melletti területen

21
69

97

21
67
51

21
67
49

Kedves  

Olvasóink!

Az Érdi Újság  

szerkesztősége  

2015. április 1-jétől 

új helyen, megújult 

környezetben  

várja partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:

2030 Érd, Felső u. 1.

telefonszámunk:  

06-23-520-117

Lapozzon bele  
az Érdi Újságba  
a facebookon is!

facebook.com/
erdiujsag

Ha fa, akkor Zso-fa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Ercsi út 32. (A futballpálya mellett.)

Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu
Nyitva tartás: H–P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig

ahatóságok által kért
kötelező teljesítménynyilatkozatot

tudunkbiztosítani.

23
16

28

f a t e l e p

Kiválóminőségű szlovák lucfenyő fűrészáru.
Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.
Tető, illetve homlokzati hőszigetelő rendszerek.
Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).
OSB lapok (nútféderrel is). Gipszkartonrendszerek.

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartr ás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Az árak március 1-től a készlet erejéig érvr ényesek, az áfát tartr almazzák.

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Homlokzati Hőszigetelő akció!
stirotop
struktúr vakolattal

5 cm 1524 Ft/m2

6 cm 1679 Ft/m2

7 cm 1834 Ft/m2

8 cm 1989 Ft/m2

10 cm 2299 Ft/m2

12 cm 2609 Ft/m2

14 cm 2919 Ft/m2

16 cm 3229 Ft/m2

18 cm 3539 Ft/m2

20 cm 3849 Ft/m2

λλD=0,039 W/mk!

λλD=0,038 W/mk!

Komplett rendszer
1,5 mm műgyantás
vakolattal

„Ha az ár mellett…
A minőség is számít!”

stirotop 1,5 mm-es vakolattal

5 cm 1724 Ft/m2

6 cm 1879 Ft/m2

7 cm 2034 Ft/m2

8 cm 2189 Ft/m2

10 cm 2499 Ft/m2

12 cm 2809 Ft/m2

14 cm 3119 Ft/m2

16 cm 3429 Ft/m2

18 cm 3739 Ft/m2

20 cm 4049 Ft/m2

12,5 mm 489 Ft/m2

5 cm 285 Ft/m2

10 cm 569 Ft/m2

táblás ásványgyapot
55 cm 324 Ft/m2 10 cm 649 Ft/m2 15 cm 973 Ft/m2

10 cm 56

23
16

32knaUF classic
tekercs

ásványgyapot

stirotop
1,5 mm-es vakolattal

grafit λD=0,032 W/mk!

5 cm 1974 Ft/m2

6 cm 2179 Ft/m2

7 cm 2384 Ft/m2

8 cm 2859 Ft/m2

10 cm 2999 Ft/m2

12 cm 3409 Ft/m2

14 cm 3819 Ft/m2

16 cm 4229 Ft/m2

18 cm 4639 Ft/m2

20 cm 5049 Ft/m2

gipszkarton

UD 0,5 115 Ft/fm
UD 0,6 139 Ft/fm
CD 0,5 179 Ft/fm
CD 0,6 206 Ft/fm

UW75 0,5 206 Ft/fm
UW 0,6 254 Ft/fm

CW75 0,5 249 Ft/fm
CW 0,6 306 Ft/fm

gipszkarton
proFilok

23
16
27
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A gyermekkönyvtár tíz legtöbbet 
kölcsönzött könyve áprilisban
1. Leiner Laura: Hullócsillag – a Bexi sorozat 2. kötete
2. Berg Judit: Tökmagok a tűzhányón
3. Berner, Rotraut Susanne: Misu, a kisnyuszi
4. A mentőalakulat: Disney repcsik
5. Marks, Melanie: Ottalvós Háború
6. Weiner, Ellis: A Templeton ikrek nagyszerű terve
7. Smale, Holly: Geekgirl 2 – A lány, aki mindig mindent fél-

reért
8. Varró Dániel: Akinek a kedve dacos – mondókák apró lá-

zadóknak
9. Bruel, Nick: Rossz Cica 2 – Boldog szülinapot, Rossz Cica!
10. Szántai Zita: B épület 3. rész – Tomi nagy titka

A felnőttkönyvtár tíz legtöbbet 
kölcsönzött könyve áprilisban
1. Oke, Janette: Ha szólít a szív
2. Salinger, Jerome David: Zabhegyező
3. Müller Péter: Halhatatlan szerelem
4. Brown, Dan: Inferno
5. Follett, Ken: Az örökkévalóság küszöbén
6. Schulman, Ninni: Lány a hóban
7. Vasiné Szabó Rita: Marokkói szerelem
8. James, Eloisa: Szelíd szépség
9. Young, William Paul: A viskó
10. Fábián Janka: Emma lánya

Mit tehetünk, ha szombat 
délután romlik el a fűnyíró? 
Hova forduljunk, ha egyszer 
csak kiderül: munkáltatónk 
elfelejtett minket bejelente-
ni? Hogyan találnak egy-
másra a kiskertben zöldsé-
get termesztők a bolti helyett 
a háztájit kereső vevőkkel? 
Miként lesz háztartásunk 
egyszerre környezetbarát és 
mégis olcsó? Mi történik, ha 
a hölgyek rendszeresen ösz-
szejárnak, női klubot alakí-
tanak, és egyszer csak beje-
lentkezik a vendégek közé – 
egy férfi?

Ezeket a kérdéseket mind-
mind feltették már az Érd FM 
101,3 Köztünk marad! című 
műsorának szerkesztői, és 
mindre választ is kaptak. És 
a kérdésekből és válaszokból 
hétről hétre műsor készül. 
Minden szombaton délután 
3-tól 4 óráig szól a Köztünk 
marad, az Érd FM szolgáltató 
magazinja. A műsor készítői 
igyekeznek mindig aktuális, 
érdekes és lehetőség szerint 
szórakoztató témákat is fel-
vetni, és megkeresni a legille-
tékesebbet a válaszért. Meg 
is találják. A szerkesztők ed-

dig is várták a hallgatók kér-
déseit is, és továbbra is min-
denkit biztatnak: küldjék el 
kérdéseiket, amire választ 
szeretnének. Aműsorkészítők 
megkeresik az illetékest – és 
megkérdezik. Csak egy 
SMS-t kell küldeni az 06-20-
431-31-77-es telefonszámra, a 
többi a szerkesztők dolga.

A műsorban elhangzott in-
terjúk az adást követően meg-
találhatók a városi média hír-
oldalán, az ÉrdMost.hu olda-
lon, ahol egyébként a rádió 
más műsorait és az Érd Tv 
adásait is meg lehet keresni.

Egy ismerős így kommen-
tálta a filmet: „Nem mondok 
róla semmit, MEG KELL 
NÉZNED! De ne számíts 
könnyed szórakozásra!”. 
Megtörtént. Fejbevágott. Na-
gyon.

Miket írtak róla mások a 
megjelenésekor? Voltak, 
akik az egekig magasztal-
ták, dicsérték a rendezőt, a 
vágást, a dramaturgiát, a já-
tékot (egyes vélemények 
Brad Pittet ettől a filmtől 
számítják színésznek), 
ugyanakkor voltak, akik fi-
noman szólva pocsék mun-
kának tartották az egészet. 
Akár ilyen, akár olyan elő-
jellel, de indulatokat váltott 
ki a produkció, elgondolkod-
tatott és vitára, elemzésre 
késztetett, s világunkban ez 
önmagában eredmény.

A Babel története 36 óra 
alatt játszódik le, Marokkó-
ban, Kaliforniában, Mexikó-
ban és Japánban. A szerep-
lők amerikai turisták, ma-
rokkói pásztorok, mexikói 
dadus és családja, anyját el-

veszített siket japán tiné-
dzser, szóval sokan, sokféle 
világból. A látszólag össze-
függéstelen események és 
sorsok aztán természetesen 
egybefonódnak.

„Ebben a felkavaró, egy-
szerre mélyen személyes és 
politikus filmben, amelyet 
három kontinensen és négy 
nyelven forgattak, Alejand
ro González Inárritu rende-
ző könyörtelen realizmussal 
boncolja a határok termé-
szetét, amelyek embert az 
embertől elválasztanak. 
Munkája közben felidézi az 
ősi bábeli történetet, és fel-
veti annak napjainkban ér-
vényes kérdéseit.” (PORT.
hu)

A Babel tehát talán arról is 
beszél, hogy a világon min-
denhol egyformák az embe-
rek, ugyanazok a gonosz 
vagy szépséges indulatok, 
érzések mozgatják őket, a 
lényeg pedig, hogy bárhol, 
bárki vagy, VIGYÁZZ A 
GYEREKEINKRE!

Az ünnepi könyvhét alkal-
mából Grecsó Krisztián Jó-
zsef Attila-díjas költővel, író-
val találkozhatnak az érdi ol-
vasók a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban.

A fiatal szerző másfél évti-
zeddel ezelőtt, 2001-ben a 
Pletykaanyu című novelláskö-
tetével robbant be a kortárs 
magyar prózába. Életszaga, 
szemtelen éleslátása áttört bi-
zonyos gátakat, és próbára 
tette az író szűkebb környeze-
tének tűréshatárát. A kötet 
persze jóval több annál, mint 
amit a pletykasajtóból, televí-
zióból megismerhettek, eleven 

és újszerű. Ízes humora, nyers 
ereje pedig minden pátosztól 
mentes. Egy évre rá, 2002-ben 
Bródy Sándor-díjat nyert, 
majd 2005-ben megjelent az 
Isten hozott című regénye, 
amelynek krimiszerűen ör-
vénylik a cselekménye, egy 
önmagát és közösségét elve-
szítő, aztán újra megtaláló ti-
nédzser története. Vagyis 
mindannyiunké.

Legújabb könyve, a Megyek 
utánad, tavaly jelent meg. 
Daru, a kamaszodó fiú életét, 
sorsát ismerhetjük meg a re-
gényből, aki makacsul járja az 
érzelmek elágazó csapásait, 

múltban és jövőben, közben 
mindegyik kapcsolatában el-
veszít magából valamit, mind-
egyikbe belehal egy kicsit, de 
így válik felnőtté. Hogyan is le-
hetne jobban elmesélni egy em-
ber életét, ha nem a szerelmei 
történetén keresztül? Erre és 
saját boldog-boldogtalan pilla-
natainkra, éveinkre gondo-
lunk, miközben nyomon követ-
jük Daru sorsát a regényben.

Az íróval, Grecsó Krisztián-
nal viszont személyesen is ta-
lálkozhatnak az érdi iroda-
lomkedvelők a könyvtár június 
4-ei, 18 órakor kezdődő közön-
ségtalálkozóján.

Mondta Érd első szabadon választott polgármestere, aki ráadásul érdi 
ember. Úgy értem, Érden született, ami egy emberöltővel később 
már lehetetlen volt. Az anyai ágon több száz éve Érden honos család 
legfiatalabb tagja, a fiam, 1966-ban már nem születhetett érdiként 
Érden – átszervezték az egészségügyet. Száz év múlva a demográfu-
sok meglepve tapasztalhatják, hogy egyszer csak nem született senki 
ebben a városban.

Amikor egy várostörténeti 
kiállítás megnyitásán a 
Földrajzi Múzeumban hal-
lottam azt a mondatot, akkor 
még csak – vagy már? – ti-
zenöt éve laktam a város-
ban. Az akkor már város-
ban. A szavait elhangzásuk-
kor kirekesztőnek éreztem, 
pedig csak pontos meghatá-
rozás volt. Engem mégis 
bántott, mert úgy lehetett 
érteni, nem egyformán érté-
kes a város számára minden 
lakója. 

És elgondolkodtam, ki, mi-
től, hogyan lesz „érdi”? A 
kérdés ma is él.

n  n  n

Érdre, Ófaluba Batta felől 
érkeztem először. Nyár volt, 
barackérés ideje. Kora haj-
nalban indultunk János bá-
csival egy jól megrakott kocsi 
barackkal. Duna für ed ről in-
dultunk, de Százhalombatta 
felől érkeztünk Érdre. 

Dunafüred, Százhalom-
batta, Érd – három önálló 
település volt az 1950-es 
évek elején. Két falu és egy 
üdülőtelep, Füred. Mi is ott 
nyaraltunk, két egymást kö-
vető nyáron. Első alkalom-
mal egy üresen álló beton-
épületben, a „rendőrpihenő-
ben”. A lábszomszéd nyaraló 
tulajdonosa, egy pécsi uro-
lógus főorvos, szüleim ba-
rátja révén kerültünk oda. 
Pestről könnyen elérhető, 
olcsó nyaralás volt. A köny-
nyen elérhetőség azért volt 
szempont, mert a helyettesí-
tésekkel együtt napi 10–12–
14 órát dolgozó orvos apám 
szombaton kora délelőtt 
megérkezhetett hozzánk a 
Vigadó térről induló, menet-
rend szerinti hajóval. És 
ugyanígy, hajóval mehetett 
vissza Pestre, vasárnap es-
tére.

A következő évben a hajó-
állomás épületében tanyáz-

tunk. Váczi János volt a gaz-
da, aki a gáton belül, azzal 
párhuzamosan elnyúló épü-
letben helyet adott nyara-
lóknak is. A hosszú háznak 
az út felőli végében egy he-
lyiséget használtak: a „hajó-
állomást”.

János bácsi az ország más 
tájáról származó paraszt-
ember volt, akit kuláknak 
minősítettek és Sztálin-
városba került az építkezé-
sekre. (Talán oda szökött a 
jóakarói elől? Ki tudja?) Ott 
dolgozott és ahogy elég 
pénzt gyűjtött, megvette?/
kibérelte? az egyetlen, iro-
dának használt helyiségen 
kívül üresen pangó, jó he-
lyen fekvő épületet. A ház 
átellenes végén korábban 
istálló lehetett, ott, az eme-
letes vaságyakkal berende-
zett szobák közötti folyosó 
burkolatában még megvol-
tak a trágyalé összegyűjté-
sére alkalmas folyókák.

Hűvös hajnalban kellett a 
piacra indulni, de én egy 
cseppet sem voltam álmos. 
És aznap nem kellett kétszer 
ébreszteni a szokatlanul ko-
rai időpont ellenére sem. Az 
ébresztőóra első csörrenése 
kidobott az ágyból. Testvé-
reim föl sem ébredtek. Né-
hány perc múlva már segí-
tettem befogni a lovat. Még 
iskolás sem voltam, amikor 
apám rokonainál, egy kis za-
lai faluban megtanultam az 
állatok körül sürgölődni.

A háború utáni években 
tavasztól őszig mezítlábas 
kisfiú voltam ott, pesti gye-
rekként, együtt csavarog-
tam a többi klottgatyás (úgy 
mondtuk: glottgatyás), csi-
kófrizurás kölyökkel. Las-
san megismertem az ökrös 
szekér, majd a lovas kocsi 
részeit, működését és segít-
hettem az állatok be-, illetve 
kifogásánál is. Most, hat év-
vel később is örömmel tet-
tem, amit kellett.

Azután, még mindig sötét-
ben, elindultunk. Laci, a de-
res, komótosan ballagott. 
János bácsi amúgy sem volt 
bőbeszédű, most is hallga-
tott. Kiértünk a házak kö-
zül, elmaradtak a kertek és 
elfogyott a köves út. Homo-
kos földúton nyikkant-nye-
kergett a kocsi, majd átmen-
tünk egy kőhídon. Gyümöl-
csösök, szőlők és őszibarac-
kosok között kapaszkod-
tunk föl egy dombhátra.

A túlsó oldalon meredek 
lejtő következett, de előtte 
megálltunk. A  gazda erős 
lánccal megkötötte a jobb 
hátsó kereket, átfűzve a 
láncot a kerék küllői kö-
zött. Ennél meredekebb és 
az erdőben majdnem min-
dig nedves-csúszós volt az 
agyagos Csapás, ahonnan 
csak úgy lehetett a szekér-
rel leóvatoskodni a faluba a 
rokonaimhoz, hogy unoka-
bátyám a másik hátsó kere-
ket is befékezte a küllői 
közé dugott fadoronggal. 
De itt most erre az óvintéz-
kedésre nem volt szükség, 
ámbár a meredek mélyút 
utolsó szakasza igencsak 
döcögő, köves volt. Akkor 
még nem tudtam, hogy a 
„római úton” járunk.

A piacra nem nagyon em-
lékszem. Sokan voltak. 
A barackot mind eladtuk.

Érdről más úton, úgy 
éreztem, kerülővel tértünk 
vissza Dunafüredre. Az 
üres országúton János bácsi 
megengedte, hogy én hajt-
sam a lovat. Hajtottam is 
nagy büszkén, úgy tartva a 
gyeplőt, ahogy azt Pesten 
láttam a konfliskocsisoktól.

Meg is dorgált az öreg, 
hogy ne tartsam olyan 
„zsidórosan” a gyeplőt. A 
jelzőt ugyan nem értettem, 
csak a hangzásában volt va-
lami elutasító. Hát nem tar-
tottam úgy.

n Votin József

Tavaly ősszel a megyei 
bíróság Thököly úti épüle-
tében feltűnt egy jó megje-
lenésű, határozott fellépé-
sű fiatalember. A doktor úr 
– merthogy Tordán ügyvéd 
néven mutatkozott be a fo-
lyosón várakozó ügyfelek-
nek – kétségkívül mintha 
kissé kölyökarcú lett volna, 
de kifogástalan eleganciája 
és otthonos viselkedése fel-
tétlen bizalmat keltett. Jó, 
jó, a névjegykártyája meg-
lehetősen snassz volt (a kö-
zönséges kartonlapocská-
ra írógéppel írták a nevet), 
sőt, a helyszínen készült 
feljegyzésekbe valóban be-
csúszott egy-két helyesírá-
si hiba is, de hát egy álügy-
véddel szemben mégsem 
lehetünk a végtelenségig 
igényesek. B. I. elvégre 
mégis csak 8 osztályt vég-
zett. És mindössze 19 éves.

Lelkesen készült  
a perre…

(…)
A bíróságokon figyeltem, 

hol, milyen ügyeket tár-
gyalnak, s főleg, hogy van-e 
ügyvéd. Ha nem volt, oda-
léptem a vádlotthoz vagy a 
rokonsághoz és felajánlot-
tam, hogy ellátom a védel-
met. Közreműködésemért 
természetesen ügyfelemtől 
pénzt vettem fel.

Egy érdi asszonynak, aki 
fia ügyében kért segítséget, 
B. néhány hét alatt 2724 fo-
rint ügyvédi költséget szá-
molt el. A doktor úr ezalatt 
többször kint járt a Bokor 
utcai házban és gépelt, 
jegyzetelt, nyugtákat készí-
tett. Hamarosan az egyik 
szomszéd válóperi üggyel 
kereste meg, természetesen 
őt sem utasította el. A har-
madik kliens előlegként 
2700 forintot fizetett ki Tor-
dán doktornak, aki heteken 
át lelkiismeretesen készült 
a perre, csak a tárgyalás 
előtt néhány nappal tűnt el, 
nehogy valóban el kelljen 
látni a jogi képviseletet.

Kineveztem magam 
kalauznak

Az ügyvéd úr közben 
vasúti kupékban töltötte 

az éjszakákat. Több héten 
át minden este 61 forintért 
vett egy jegyet a Keletiben 
Füzesabonyig, s ott a késő 
éjjeli vonatokon pihent. 
Időnként egy-egy város-
ban vagy községben le-
szállt és élni kezdte har-
madik, negyedik, ötödik 
vagy éppen hatodik életét. 
Néhány hónap leforgása 
alatt B. I. volt szociálpoliti-
kai előadó, közönségszer-
vező, IKV-szakértő, sőt 
később vasúti jegyvizsgá-
ló is. Legnagyobb üzleti 
lehetőségnek éppen ez 
utóbbi bizonyult.

(…)
Szaktudásomat elsősor-

ban a Budapest–Győr vo-
nalon kamatoztattam. 
Tisztában voltam azzal, 
hogy a munkásvonatokon 
legfeljebb egy jegykezelő 
teljesít szolgálatot, ezért a 
jegyvizsgálat elég hosszú 
ideig tart. Tehát kinevez-
tem magamat kalauznak. 
Miután a szükséges kellé-
kek rendelkezésemre áll-
tak, mindig a vonat ellen-
kező végén szálltam fel, 
mint a kolléga. Pénzhez 
úgy jutottam,hogy kilomé-
ter-kiegészítésre és pótdíj-
fizetésre köteleztem az 
utasokat. Minden esetről 
két példányban feljegy-
zést készítettem, s a jegy-
zőkönyv egyik példányát 
átadtam a megbüntetett 
személynek. A bírságolás 
gyakorlatilag mindig sike-
rült, mert elmagyaráztam 
az utasnak, amennyiben 
nem hajlandó fizetni, 
kénytelen vagyok őt a kö-
vetkező állomáson leszál-
lítani.

A tárgyalás 
még tart

A sokoldalú szélhámos 
három hónap alatt 15 878 
forintot csalt ki ügyfelei-
től. A többszörösen visz-
szaeső bűnöző ügyét Bu-
dapesten a XVIII–XIX. 
kerületi bíróságon ezek-
ben a hetekben tárgyalja 
dr. Kiss Sándor büntető-
tanácsa.

(Pest Megyei Hirlap, 
1982. május 22.)

„Mi érdiek és azok is, 
akik Érdre költöztek”

Urbán László: Sajtótükör

Egy szélhámos 
hat élete

Rádió

Köztünk marad!

Film

Babel (2007)

Program

Könyvheti vendég: Grecsó Krisztián
Kedves Kolléga!

Ismeretlenül is gratu
lálok a megújult Érdi Új
ságért. Örömmel tapasz
taltam, hogy nemcsak 
formájában, hanem tar
talmában is jóval többet 
ad, mint elődje. Nem egy
szer szóvá tettem isme
rős önkormányzati veze
tőknek, hogy a korábbi 
lap tematikája nagyon 
egyoldalú, hiányoznak 
belőle a valódi közérde
kű információk. Most ér

zékelem a változást, hi
szen nem többflekkes, fő
leg kulturális anyagokat 
olvashatunk, hanem va
lóban sokakat érdeklő, 
rövidebb írásokat. Csak 
így tovább!

Üdvözlettel a lap egy
kori egyik szerzője, aki 
most ünnepelte, hogy 55 
éve lett újságíró, és ebből 
33 és fél évet a Magyar 
Rádió turnusvezető szer
kesztőjeként dolgozott.

 Polesz György

Újság

Heffler György  
Főszerkesztő Úrnak

1

ZalaegersZegi 7 nap
XXV. évfolyam, 12. szám 

2015. április 1. 

Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 

ingyenes hetilapja

Először szereztek érmet a Magyar Kupában az érdi lányok

Most jött össze először: a legjobb négy együttes között szerepelhetett az ÉRD.   20–21. oldal

Érdi  Újság
Konyhakertek  
kerestetnek
Érd is csatlakozott az ott-

honi kertgazdálkodást 

népszerűsítő, Karcagról 

indított országos prog-

ramhoz, amelynek kereté-

ben Magyarország leg-

szebb konyhakertjeit dí-

jazzák majd. 

 n 3. oldal

Új háziorvosi  
rendelők

Három háziorvosi rendelő 

költözhet majd új helyre, 

ha egy magánbefektető a 

Felső utca 43. szám alatti 

ingatlanon megépíti az 

egészségház funkciót ellá-

tó épületet.

 n 6–7. oldal

Felújítások 
kezdődnek 
az iskolákban
Három iskola energetikai 

korszerűsítése kezdődhet 

meg a napokban a KEOP 

5.6.0 program keretében, 

mintegy 500 milliós for-

rásból. 
 n 14. oldal

Egy rendkívül látványos – ahogy a tervező fogalmazott –, országos, de talán világviszonylatban is egyedülálló fejlesztési koncepció került 

a képviselők asztalára az érdi közgyűlés március 26-ai ülésén. A plénum egyhangú elvi döntést hozott arról, hogy az elé tárt tervekkel egyet-

ért és támogatja azokat. (Cikkünk a 4–5. oldalon.)

Szálloda és sport-rehabilitációs központ is 

épülhet az Érd Aréna melletti területen

21
69

97

21
67
51

21
67
49

Kedves  

Olvasóink!

Az Érdi Újság  

szerkesztősége  

2015. április 1-jétől 

új helyen, megújult 

környezetben  

várja partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:

2030 Érd, Felső u. 1.

telefonszámunk:  

06-23-520-117

Lapozzon bele az Érdi Újságba  
már a facebookon is!

facebook.com/erdiujsag
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Cégünk, a Gemini Hungá-
ria Kft. 8. éve az olasz 
PALAZZETTI gyár kizáróla-
gos magyarországi forgalma-
zója. Az olasz gyártó termékei 
között szerepelnek kerti gril-
lek, kemencék, kemencével 
kombinált grillek, grilltarto-
zékok. A gyártó külön figyel-
met fordít termékei előállítási 
technológiájára. Állandó a 
fejlesztés. A grillek kialakítá-
sánál ügyelnek a megfelelő 
pultmagasságra, a kényel-
metlen testtartás, derékfájás 
elkerülése érdekében. A füst-
elvezetés úgy került kialakí-
tásra, hogy szeles időben is 
megfelelő magasságban ke-
rüljön elvezetésre. A grillek 
alapanyagánál fontos meg-
említeni, hogy a gyár saját 

maga által szabadalmazta-
tott, kevert cement konglome-
rátum és samott keveréket 
használ az anyag kiválóan 
magas hőellenállása érdeké-
ben. Egyes grillek megerősí-
tett, duplafalú tűztérrel van-
nak ellátva, valamint a grill 
füstelvezető kürtője is külön 
védelmet kapott egy belső 
süveg által. A grillek modell-
től függően műanyag bázisú 
külső festékborítást vagy 
impregnáló bevonatot kap-
nak. Mindezek garantálják a 
Palazzetti kerti grillek hosszú 
élettartamát. 

Az ülőgarnitúrák után a 
kandalló is kiköltözhet a kert-
be!

Egyedi, különleges élményt, 
látványt nyújt a kertben elhe-

lyezett kerti nyitott kandalló, 
amely nemcsak meleget sugá-
roz, hanem ételek elkészítésé-
re is alkalmas.

 A PALAZZETTI széles ke-
mencekínálattal is rendelke-
zik.  Különböző típusok állnak 
rendelkezésre. Akár éttermek, 
pizzériák részére is.

 Egyes grillek kombinálva 
lettek a kemencékkel, amelyek 
ezáltal igen praktikus eszkö-
zévé váltak a kerti sütésnek. 

A gyártó igyekszik minden 
vásárló igényét kielégíteni. 
Termékeink  a legkiválóbb 
alapanyagok felhasználásá-
val, odaadó gondossággal ké-
szültek Olaszországban. 

A termékeket kérésre ház-
hoz szállítjuk, szakszerűen 
felépítjük.  (X)

A grill mellett a kandalló is kiköltözhet a szabadba

jobban megfelelő anyagot és 
technológiát használjuk. 

Magas színvonalú, minő-
ségi, gazdaságos termékek 
felhasználásával és a határ-
idők pontos betartásával 
megbízható partnereivé vá-
lunk megrendelőinknek.

Törzsvásárlóink ezt 
nagyra értékelik.

Sokan csak későn látják be, 
hogy mennyire fontos a jó és 
biztonságos padlóburkolat, a 
zökkenő- és balesetmentes 
munkavégzéshez. Csak akkor 
cselekszenek, amikor súlyos 
károk keletkeznek vagy bal-
esetek történnek. 

Hogy az Ön padlójára mi a 
megfelelő, azt mi pontosan és 
szakszerűen megmondjuk. 

Aki előre gondolva 
tervez és cselekszik, 
az időt és pénzt taka-
rít meg.

Tehát ha problémája van 
régi padlózatával, illetve 
újra lenne szüksége, az 
ipa r i  műg ya nta  és 
dekorpadlók készítése te-
rületén nagy tapasztalato-
kat szerzett szakkivitelező 
cégként szívesen ellátjuk 
szakmai tanácsokkal a 
megfelelő burkolat kivá-
lasztásával, illetve a meg-
lévő felújításával kapcso-
latban, és természetesen 
átvállaljuk a munkák ter-
vezését és kivitelezését:

Az általunk készített pad-
lóburkolatok üzem-, raktár-, 
gyártócsarnokok, műhelyek, 

üzletek irodák, bemutatóter-
mek burkolására, de privát 
felhasználók számára is, la-
kóterekben, garázsokban, 
pincékben és teraszokon is 
megoldást kínálnak.

AJÁNLATUNK  
az Önök számára:

A burkolat készítéséhez a 
szükséges felület előkészí-
tése történhet marással, 
csiszolással.  A portalaní-
tást minden esetben nagy 
teljesítményű porszívóval 
végezzük.

A műgyanta bevonatok és 
burkolati rendszerek sokol-
dalúsága széles körben te-
szi felhasználhatóvá azt a 
lakossági, közületi és ipari 
felhasználók számára. 

A legegyszerűbb pormen-
tesítéstől, a betonfestésen 

keresztül,  egészen a design 
burkolatok (pl. dekorpadló, 
kőszőnyeg) készítéséig cé-
günk megoldást kínál a bur-
kolatok készítése terén. 

Amely lehet a konyhák-
ban hőálló, kültéren  UV-ál-
ló, pincékben, tárolókban 
páraáteresztő, parkolóhá-
zakban repedésáthidaló, 
robbanásveszélyes helyisé-
gekben antisztatikus, üzle-
tekben stúdiókban, irodahe-
lyiségekben, kiállító- és be-
mutatótermekben, lakótér-
ben teljesen a megrendelő 
igényeinek megfelelően 
(szín és felületi megjelenés).

További szolgáltatásaink: 
melegburkolatok (linóleum, 
PVC, parketta stb.) leraká-
sa, szakszerű kivitelezése.

Különböző tömítések, szi-
getelések, pl. tartály, me-
dence. 

Betoninjektálás, repedés-
javítás és  megerősítés, 
CarboDur és SikaWrap 
rendszerekkel. És nem utol-
sósorban burkolati jelek fel-
festése.

 (X)

„… néha szükséges 
arra a dologra is 
gondolni, ami ’felett’ 
nap mint nap elmegy 
az ember. S ez nem 
más, mint a padló, 
amin áll és jár.”

Cégünk 1999-ben kezdte 
meg működését Magyar-
országon, szakosodva a 
különböző padlóburkola-
tok készítésére és azok 
felújítására. Anyacégünk 
több mint 40 éves tapasz-
talatának és dolgozóink 
folyamatos továbbképzé-
sének köszönhetően meg-
tanultuk, hogy a termékek 
széles skálájából a legked-
vezőbbet és a mindenkori 
követelményeknek a leg-

A  mi padlónk a legnehezebb próbát is kiállja…
GyőződJÖN meG róLA ÖN is

Érdeklődjön Érden
a Balatoni út 78. sz.
alatti üzletünkBen!

tel.: 0623/380-615
Mobil: 0620/259-0960,

0620/259-0950, 0620/259-0970

olasz kerti grillek
saMott keMence BetÉtek
kerti konyha prograMok

kerti kandalló-teraszfűtÉs

akció

www.pellet-kandallo.hu
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Tel.: 06 30 951 6583
06 30 650 3512
06 1 308 5002

www.icethermkft.hu
icethermkft@gmail.com

1116Budapest,Fehérváriút202.

10 cm vastag
Hőszigetelő
alaPReNDszeR
• 1 m2 EPS80 • 6 kg ragasztó
• 1,1 m2 háló•10/160 dűbel 4 db/m2

ePs 80 Hőszigetelő lemez
8 cm 1.240 Ft/m2

10 cm 1.550 Ft/m2

12 cm 1.860 Ft/m2

gRafitos ePs 80 lemmmeeezzz
8 cm 1.592 Ft/m2

10 cm 1.990 Ft/m2

12 cm 2.388 Ft/m2

fibRostiR XPs lábazati
szigetelő lemez
3 cm 1.050 Ft/m2

5 cm 1.750 Ft/m2

PoRfiX falazóelem
5 cm 275 Ft/db
7,5 cm 380 Ft/db
10 cm 400 Ft/db

zsiNDelyek
Tegola Eco Roof
1.950 Ft/m2

Tegola TTTop téglány
2.130 Ft/m2

Tegola TTTop Hódfarkú
2.220 Ft/m2

agasztó

2.199
Ft/m2

23
21
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ÉRDI BÉTA KKT.
LLáábbkklliinniikkaa

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.
NNyy.:: HH, SSzzee:: 88–1188;; KK, CCss, PP:: 88–1155

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu 23

16
21

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

Konyhabútor Készítése

23
12

72

23
17

37

1980 óta működő cég – minőségi szolgáltatása

Szőnyeg-
tiSztítáS
porolás, biotisztítás, szagtalanítás,
fertőtlenítés, szegés, javítás.
www.tisztaszőnyeg.hu;
szállítás-megrendelés: központ

06 30 680-0078
TISZZTASZŐNYYEG
A szőnyegtisztíító

23
21
63

23
16

31

z idei nyar t é veee zzee
a elúj t t ke tjébbeenn!!

23
12
98

Spirit Garden Kft.
Érd kerttervező irodája

www.spiritgarden.hu
Cím: Érd, Bajcsy-zsilinszky út 1177.
tel.: 06-20-539-8799

Holland Használt bútor
és lakberendezési áruHáz

. um p i a.hu
. ac boo .co / um p i a

Minden, aMi lakberendezés,
Meglepő árakon!

2030 érd, balatoni út 36.
tel: 0630/462-8994

nyitva: k, sz, p: 9–18; Cs: 10–20 szo: 9–14

23
12
12

Nagy ENdrE
KőművEs mEstEr
06 20/917-5672
Családiház-építés
Kőművesmunkák

Teljes körű kivitelezés
Homlokzati hőszigetelés

2030 Érd, szövő u. 21.
tel./fax: 06 23/394-665

Email: endre.nagy5@gmail.com
Web:www.komuvesmester-dryvit.hu

23
23

81
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23-365-490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől pénte-
kig 10-től 18 óráig, hétvégén 
rendezvénytől függően, a ren-
dezvény előtt 1 órával.
Kérjük, iratkozzon fel hírle-
velünkre!

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei  

bérbe vehetők kulturális, 
közművelődési  

alaptevékenységgel össze-
egyeztethető célokra. 

Információ:  
Száraz Istvánné,  

06-23-365-490/101.

KIÁLLÍTÁS

Kamaraterem
Szabó Szilárd Érdi Grafikái
A tárlat megtekinthető 2015. május 31-ig.

Előtéri kiállítótér
SÓSKÚTI ANDREETTI 
KÁROLY ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI 
ISKOLA kiállítása
Művészeti vezető: Szekér Gizi 
fazekas
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. május 18-tól 24-ig

MÁJUS 18., HÉTFŐ
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30 Jazzland ism. 4. rész
20.00  Érd–Örkény 

Labdarúgó-mérkőzés ism.
21.40 Híradó ism.
21.55  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
22.20 Monda és valóság határán 6. rész

MÁJUS 19., KEDD
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fény-Kép 

Kulturális magazin ism.
20.00 Vámos Miklós műsora 6. rész
20.55 Híradó ism.
21.10  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
21.25 Monda és valóság határán 6. rész
21.55 Tea két személyre 6. rész

MÁJUS 20., SZERDA
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás 

Sportmagazin
20.00 KalandoZoo 6. rész

20.25  Párbeszéd ism. 
Beszélgetés aktuális témákról

20.40 Jazzland 5. rész
21.10  Mozgás 

Sportmagazin
21.40 Monda és valóság határán 6. rész

MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől!
20.00 Tea két személyre 7. rész
20.30 Monda és valóság határán 6. rész
21.00  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
21.15  Életem Afrika 17/1. rész 

Ismeretterjesztő filmsorozat
21.45 Tea két személyre 7. rész
22.15  Mozgás ism. 

Sportmagazin

MÁJUS 22., PÉNTEK
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30 Tea két személyre 7. rész
20.00 Jazzland 6.rész
20.30  A névtelen vár 

színes, magyar tévéfilmsorozat
22.30  Híradó ism. 

Beszélgetés aktuális témákról

22.45  Párbeszéd ism. 
Beszélgetés aktuális témákról 

23.00 Mozgás
 Sportmagazin

MÁJUS 23., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19.30  Polgár-társ 

Vallási, nemzetiségi, civil társadalmi 
magazin

20.00 Monda és valóság határán 7. rész
20.30  Életem Afrika 17/2. rész 

Ismeretterjesztő sorozat
21.00  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója
21.30  A névtelen vár 

színes, magyar tévéfilmsorozat

MÁJUS 24., VASÁRNAP
19.00 Tea két személyre 7. rész ism.
19.30  Mámó 

magyar dok.film, 1998. R: Gulyás Gyula
20.40  Polgár-társ ism. 

Vallási, nemzetiségi, civil társadalmi 
magazin

21.10  Monda és valóság határán 
6. rész ism.

21.40 Vámos Miklós műsora 5. rész
22.35  Mámó 

magyar dok.film, 1998. R: Gulyás Gyula
23.45  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója

2015.  MÁJUS 31. VASÁRNAP

•  A RENDEZVÉNY IDEJE: 10 -16 ÓRÁIG

GYERMEKNAP 2015
ÉRDI

A színes programok között lesz bohóc show, óriás légvár,
a Tranzit Együttes gyermekkoncertje, bemutatók, arcfestés,

vattacukor, ügyességi vetélkedők, jégkása, állatsimogató,
lángoskuckó, mobil játszóház, kézműves foglalkozások,

gyermek póni, fellépők, palacsinta kínálás, büfé, lufi

Szervezők és partnerek:

Nyugdíjas 
Tagozat

Grafikai  
partnerünk:

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

• A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: 
A VÁROSI FŐTÉR ÉS A FÖLDRAJZI MÚZEUM KERTJE

Amit	kínálunk...

Tematikus	foglalkozások	óvodás	
és	általános	iskolás	csoportoknak

Ízelítő	a	foglalkozásokból
Manó	séta	
Hová	lett	az	érdi	ősember?	
Hangoló	–	érdekes	hangszerek	a	múzeumban
A� zsia	a	legek	kontinense	–	ahol	a	legtöbb	magyar	utazó	járt
A� rvalányhaj	és	gyurgyalag
Régészet	kezdőknek
Egy	éjszaka	Sárkány	Ambrus	udvarházában Kézműves	foglalkozások

Ausztráliai	ütőfa	dıśzıt́ése	pontozással
Afrikai	maszk	készıt́ése

Indián	fejdıś z,	vagy	kar-	és	lábdıśz	készıt́ése	
Tapa	minta	festése	merıt́ett	papıŕra

Gipsznyomatok	készıt́ése	az	E� rd–Tétényi-fennsıḱ	kövületeiről	
A	múzeum	makettjének	elkészıt́ése

Gyere	te	is	múzeumba!

További	információ:	Magyar	Földrajzi	Múzeum
2030	E� rd,	Budai	út	4.	
Tel:	06	(23)	363	036

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

És	még	sok	más	program	vár	a	múzeumban!

Jelentkezés:
Regisztrálj a www.teszedd.hu oldalon és csatlakozz!!!
TALÁLKOZÓ: 8:00-kor Zólyomi - Visegrádi sarok (Kétangyal mögött)

MÁJUS 16. 

ÖNKÉNTES SZEMÉTSZEDŐ 
AKCIÓ

A “KÖZ”ÉRZETÉRT

SZOMBAT

 

További info: www.teszedd.hu
Zöld Tagozat

www.erdizoldtagozat.hu

Pest Megyei 1. számú
választókerület

(Érd és Térsége)

www.teszedd.hu

A tárlat megtekinthető május hónap-
ban.

Előtéri fotógaléria
Boros Emese önálló 
fotókiállítása
A tárlat megtekinthető május 24-ig.

KLUBÉLET
VITALITÁS KLUB
Május 18-án (hétfő) 17 óra
Előadó: Tóth Katalin
Beszélgetés a Schüssler sók-
ról és egyebekről. Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk!

SZÓKRATÉSZ KLUB
Páros héten kedden 15-től 16 óráig.
Vezeti: Daróciné Márti néni
Játékos ismerkedés a magyar 
nyelv gazdagságával. Irodalmi 
szárnypróbálgatások ösztönzé-
se, irányítása gyermekeknek.
MERIDIAN TORNA
Ingyenes gyakorló klub
Hétfőnként 9 órakor.
Élj 100 évet egészségesen a 3-1-
2 meridián gyakorlatokkal! 
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

KLUBÖVEZET
Enikő utca 2/A.

KÉZMŰVESKLUB
Kötés-horgolás a kezeden
Május 16. (szombat) 10 órakor
Részvételi díj: 300 Ft

ÖKO KÖR
Vezető: Zemlényiné Danka 
Gitta
Tel.: 06-30-868-3558
E-mail: dgittus@gmail.com

TUDATOS ÉLETMÓD 
KLUB
Páros héten, kedden 17 órakor.
Olyan világban élünk, hogy 
legnagyobb kincsünkké az 
egészség válik.
Vajon úgy is bánunk vele?
További Információ:
Hörömpő Ferenc:
06-20-955-7027
Hörömpő Ferencné:
06-20-453-6943

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06-23-363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás keddtől vasárnapig:
10-től 18 óráig

jegy 1000 Ft, a kedvezményes 

jegy ára 500 Ft, tárlatvezetési 

díj 3000 Ft kiállításonként.

ELINDULTAM  

SZÉP HAZÁMBÓL

Dr. Szilágyi László vegyész-

professzor (Debreceni Egye-

tem) négy világrészt bemutató 

fotókiállítása. A kiállításra a 

belépés díjtalan!

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális,  

közművelődési  
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra.  
Esküvő, gyerekprogramok, 

politikamentes  
rendezvények. Információ: 

Kovács Nóra 06-23-363-036.

A gyermekek egyszerű, játé-
kos feladatokon keresztül 
megismerkedhetnek a görög 
istenek és istennők rendszeré-
vel, foglalkozunk a görög abc 
és írás megfejtésével, új, kü-
lönleges fogalmakat mutatunk 
nekik, valamint beszélgetünk 
az olimpiákról.
A csoportokat csak előzetes, 
telefonos egyeztetés után tud-
juk fogadni! Kérjük, hogy idő-
pontot legalább egy, másfél 
héttel előre egyeztessenek a 
gyermekkönyvtárosokkal!
Május hónapban folyamatosan

KIÁLLÍTÁS
A költészet napi rajzpályázat 
díjnyertes alkotásaiból. Min-
den alkotót, pedagógust és 
családtagot szeretettel vá-
runk! Nyitvatartási időben fo-
lyamatosan

Zenei könyvtár
VISSZATEKINTŐ
Válogatás korábbi rajzpályá-
zataink díjnyertes munkáiból.
A tárlat megtekinthető június 
30-ig.

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVA TARTÁSA

FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06-23-365-470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek:  
10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06-23-365-470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek:  
10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06-23-524-070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

PARKVÁROSI 
FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06-23-367-162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG 
KÖNYVTÁRA
Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06-23-375-933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

Szeretettel várjuk  
könyvtárunkban!

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

MAGYAR UTAZÓK, 
FÖLDRAJZI FELFEDEZŐK
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

A KÁRPÁT-MEDENCE 
TUDOMÁNYOS FELTÁRÓI
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

3276 EXPEDÍCIÓS NAP, A 
MÚZEUMALAPÍTÓ 
BALÁZS DÉNES 
GEOGRÁFUS 
ÚJRAOLVASVA
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

HELY- ÉS 
SPORTTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÁS
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft
Valamennyi kiállítás megte-
kintésére jogosító teljes árú 

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06-23-365-470/1
www.csukalib.hu

Rendezvényeinkről, a könyv-
tár szolgáltatásairól és díjsza-
básáról érdeklődjön a fenti te-
lefonszámon vagy honlapun-
kon.

A könyvtár részlegeibe 18 
éves korig és 70 éves kor fe-
lett INGYENES a beiratko-
zás. Családi jegy váltása, ér-
vényes diákigazolvány, peda-
gógusigazolvány és nyugdí-
jas igazolvány is kedvez-
ményre jogosít.
A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos 
típusú anyagának (CD, DVD) 
kölcsönzésére nem vonatkoz-
nak!

ESEMÉNYEK

Felnőttkönyvtár
KIÁLLÍTÁS
Az Alkotó Olvasó kiállítás-
sorozat keretében Kiss 
Gyöngyi Zsuzsanna 
festményei
Május 20–június 10.

Gyermekkönyvtár
AZ ÓKORI GÖRÖGÖK – fog-
lalkozás óvodásoknak, isko-
lásoknak.

23
14
95
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pá lyá z at o t  h I r d e t
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Közgazdasági Iroda költségvetési ügyintéző 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesíté-
si előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet alapján a munkakör 
betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. pont szerinti Pénz-
ügyi és számviteli feladatok 
Ellátandó feladatok:
Intézményi gazdálkodási feladatok 
A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök:
Intézményi kiskincstári finanszírozás el-
készítése éves és havi szinten, intézményi 
költségvetések, beszámolók előkészítése, 
ellenőrzése, az intézményekkel kapcsolatos 
jogszabályban előírt adatszolgáltatási köte-
lezettségek, szállító számlák kontírozása a 
Forrás SQL integrált pénzügyi rendszerben. 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztvi-
selők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 

Szabályzata, továbbá rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek:
•  Magyar állampolgárság,
•  Cselekvőképesség,
•  Büntetlen előélet,
•  Középiskola/gimnázium, Pénzügyi szám-

viteli gazdálkodási, vagy közgazdasági 
végzettség, 

•  Mérlegképes könyvelő államháztartási 
szakon 

•  Minimum 3 éves szakmai gyakorlat 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer 

ismerete 
•  Közigazgatási szakvizsga 
•  Informatikai ismeretek 
•  Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség 
Elvárt kompetenciák: 
•  Rendszerezett problémamegoldás, 
•  Objektivitás, 
•  Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
•  Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkész-

ség, felelősségtudat, terhelhetőség, 
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
•   45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mel-

léklete szerinti szakmai önéletrajz 
•  Iskolai végzettséget igazoló okiratok egy-

szerű másolata 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását köve-
tően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. május 31. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosí-
tó számot: 14/2939/6/2015, valamint a 
munkakör megnevezését: Költségvetési 
ügyintéző. 

•  Személyesen: Bartos Beatrix – Személy-
zeti Csoport, Pest megye, 2030 Érd, Alsó 
utca 1. I 116. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. június 15. 
A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: 
•  www.erd.hu – 2015. május 4.
•  Érdi Újság
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ:
A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekez-
dése szerinti három hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

TÁJÉKOZTATÓ
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat anya-
gilag támogatja az olimpiai játékokra kijutási 
eséllyel pályázó érdi lakóhellyel rendelkező 
sportolókat, parasportolókat. 

a támogatás iránt kérelmet nyújthatnak be: 
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén 
állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel ren-
delkező sportolók, parasportolók, akik az olimpiai 
játékokra kijutási eséllyel indulnak kvalifikációs 
tornákon.
Kérelemhez mellékelni kell:

– a sportoló sportszakmai önéletrajzát
– igazolást az adott sportág országos szakszö-
vetségétől

A kérelmek benyújtási határideje: 2015. év 
május hó 15. nap.

a beérkezett kérelmek elbírálásáról a Közgyű-
lés Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága 
dönt.

az elnyert támogatás célirányos felhasználá-
sa érdekében az Önkormányzat a sportolóval, 
parasportolóval külön támogatási szerződést köt, 
mely tartalmazza a támogatás elszámolásának 
szabályait.

a kérelemmel kapcsolatos további felvilágosítást 
a polgármesteri hivatal sportreferense ad Érd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Hu-
mán Irodáján (2030 Érd, Budai út 8.) személyesen 
vagy telefonon a 06-23-522-300/251 melléken.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/a. § alapján pályázatot hirdet

Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola
klasszikus hangszeres zongora korrepetitor 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Felső utca 
33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
klasszikus zongora korrepetitorként hangsze-
res tanulók zongorakíséretének ellátása, a 
különböző telephelyeken és iskolaközpont-
ban.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, klasszikus zongora/
korrepetíció szakirány, 
büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget iga-
zoló okiratok másolata, motivációs levél 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör legkorábban 2015. augusztus 24. 
napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 
június 30. 
a pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Stiblo anna nyújt, a 06-23-365-641, 
06-20-3883-086-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Érdi tankerü let címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 
33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KlIK/123/279-3/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: klasszikus hangszeres zongora 
korrepetitor. 
elektronikus úton Stiblo anna részére a 
zenesuli.erd@gmail.com e-mail címen keresz-
tül. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a pályázat megismerése után személyes talál-
kozás, majd e-mailes, telefonos vagy postai 
úton való értesítés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. 
július 10. 
A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje: 
a helyben szokásos módon.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lénye-
ges információ: 
a foglalkoztató intézménnyel kapcsolatban 
további információt a www.erdizeneiskola.hu 
honlapon szerezhet.  

NE ENGEDJÜNK A MOCSOKNAK!
ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

06-30-200-0890, 06-30-621-2596

lumabt@t-online.hu

Magyarország kormánya 
2015. január 20-i 1009/2015. 
számú határozatában az 
idei évet a Szovjetunióba 
hurcolt politikai foglyok és 
kényszermunkások emlék-
évévé nyilvánította. Az em-
lékév alkalmából a Magyar 

Földrajzi Múzeum 2015 ok-
tóberében időszaki kiállí-
tással készül a „málenkij 
robotra” elhurcoltak méltó 
megemlékezésére. 

Az elhurcoltak hozzátar-
tozóit arra kérjük, hogy a 
családi emlékezet kincses-
tárából hívják elő elődeik 
szenvedéstörténetét, az el-
hurcoltaknak arcot adó 
fényképeket, a táborban töl-

tött évek tárgyait, hogy 
mindezeken keresztül a fia-
tal nemzedékek is megis-
merjék és megértsék e törté-
nelmi tragédia emberi olda-
lát! 

Kérünk mindenkit, segít-
sék gyűjtőmunkánkat, hogy 
elkészülhessen a sztálini 
terror érdi áldozatainak em-
lékkiállítása! Kérjük, segít-
senek, hogy az áldozatokra 

méltóképpen emlékezhes-
sünk!

A felajánlásokat (vissza-
emlékezések, fotók, tárgyi 
emlékek) folyamatosan vár-
juk a Magyar Földrajzi Mú-
zeumban. Bővebb informáci-
ót a múzeum 23-363-036-os 
központi számán vagy a 06-
30-581-7676 telefonszámon 
Lehoczki Zsuzsannától, il-
letve a 06-70-410-8930-as te-

lefonszámon Lendvai Timár 
Edittől kaphatnak. Segítsé-
güket előre is köszönjük!

Lehoczki Zsuzsanna tör-
ténész

Lendvai Timár Edit a 
kiállítás kurátora

Fotókat, írásos vagy tár-
gyi emlékeket keresünk 
az Érdről 1945. január 8-án 
a Szovjetunióba kényszer-
munkára elhurcoltakról:

1. Ábrahám Ferenc
2. Almási Antal
3. Antal Ferenc
4. Antonovics Ferenc
5. Arnstein Dezső
6. Asztalos Sándor
7. Bach János
8. Bach Sándor
9. Bagi Lajos
10. Bagó Mihály
11. Bakos István
12. Balázs István
13. Balázs Márton
14. Balla Gusztáv
15. Balogh János
16. Balyó József
17. Balyó Károly
18. Bánvári Ferenc
19. Bauer Alajos
20. Becze Bisz Jenő
21. Bencsik Antal
22. Bicskei József
23. Bicskei Mária 
24. Bicskei Pál
25. Bifkovics Béla
26. Bifkovics István
27. Bilik József
28. Boczor Pál
29. Bojó Simon
30. Bokor Imre
31. Boldog Zsigmond
32. Borbély Sándor
33. Botos József
34. Bögre Ibolya

35. Bögre János
36.  Bögre Jánosné /

Rzefeld Mária/
37. Braun János
38. Braun Mihály
39. Bula Ferenc
40. Buzadics Ferenc
41. Csákics Mihály
42. Csapkovics József
43. Csapkovics Károly
44. Csenki Béla
45. Cseresnyés István
46. Cseresznyés József
47. Csernoholszki Gyula
48. Csibrák Gergely
49. Csibrák Gergely
50. Csicsics György
51. Csicsics József
52. Csikár János
53. Csipak Ferenc
54. Csipak Imre
55. Csipak Lajos
56. Csizmadia Ferenc
57. Csoma Viktor
58. Csoszik József
59. Dávid Antal
60. Dávid Antal, ifj.
61. Dávid István
62. Dávid Károly
63. Dávid Pál
64. Deák Ferenc 
65. Deffent Antal
66. Deffent János
67. Deffent József

68. Dignisz Antal
69. Dignisz József
70. Domján István
71. Dömösi János
72. Dudás Ferenc
73. Dudás Lajos
74. Egervári Károly
75. Eiseman József
76. Engler János
77. Érchegyi Ágika
78. Érchegyi János
79. Érdi Zsigmond
80. Erdősi Boldizsár
81. Eszes Bálint
82. Eszes János
83. Eszes Vendel
84. Fajt István
85. Fánczi József,  ifj.
86. Fánczi József, (id. ?)
87. Fekete Sándor
88. Ferenczi Gyula
89. Ferenczi Gyula
90. Fodor István
91. Fogarasi Károly
92. Foris József
93. Földházi Sándor
94. Gaál Lajos
95. Gendur János
96. Gerthner József
97. Glavati Ferenc
98. Glovátz János
99. Gránitz Nándor
100. Grim Ferenc
101. Grozdits István

102. Gulyás János
103.  Györgyfalvai 

András
104. Haradszki Sándor
105. Harbács István
106. Harmath Jenő
107. Hávrán Ferenc
108. Hedrik Zoltán
109. Hegedüs István
110. Hermann Viktor
111.  Hirschenberger 

András
112.  Hirschendeger 

Jakabné (berger?)
113. Hlatzki János
114. Hobor Mihály
115. Hoffmann Pál
116. Hoffmann Pál, id.
117. Horgos János
118. Horgos Lajos
119. Horváth János
120. Horváth József
121. Horváth Lajos
122. Huszár János
123. Igmándi Ferenc
124. Ilkics Ferenc
125. Ilkics Lászlóné 
126. Jäger József
127. Jámbor István
128. Jó János
129. Jovicza Sándor
130. Juhász András
131. Juhász Pál
132. Kokics János 

133. Karlovszki 
Bertalan
134. Kassai István
135. Katona János
136. Katona Kálmán
137. Kávrán András
138. Kávrán Ferenc
139. Kazár Ferenc
140. Kazár József
141. Kellner Antal
142. Kellner István
143. Kellner János
144. Kenler Ferenc
145. Kentler Sándor
146. Kerle Ferenc
147. Kernács József
148. Kernács József
149. Kervavics Péter
150. Keszler Ferenc
151. Kesztler Ferenc
152. Kiss Ernő Tibor
153. Klein Béla
154. Klein Miklós
155. Kloppfer Ferenc
156. Kokics János
157. Kolter Ferenc
158. Kovács Dániel
159. Kovács Ferenc
160. Kovács Gergely
161. Kovács István
162. Kovács József
163. Kovács Lipót
164. Krajcsovics Antal
165. Krajcsovics Balázs

166. Kramer János
167. Krenkó Mihály
168. Kurán Antal
169. László János
170. László József
171. Lepnyák Pál
172. Leskó Pál
173. Lokits János
174. Losics János
175. Lusztig Pál
176. Madlena Lajos
177. Magyar Kálmán
178. Majer Ferenc
179. Majer István
180. Majer János
181. Majer Pál
182. Malaczkó Antal
183. Mälhauser Gyula
184.  Marinkacsa 

György
185. Mátyási Sándor
186. Mészáros Lajos
187. Mészáros Sándor
188. Miákics Gusztáv
189. Miákics József
190. Miákics Miklós
191. Michl Lajos
192. Mojzer József
193. Molnár Béla
194. Molnár István
195. Molnár Kun Lajos
196. Molnár Kun Lajos
197. Nagy Ferenc
198. Nagy Ferenc, id.

199. Nagy István
200. Nagy Károly
201. Nagy Sándor
202. Néderman Ferenc
203. Németh Géza
204. Németh István
205. Németh Jenő
206.  Niederkirchner 

Ilona
207. Onódi Gyula
208. Onódi Lajos
209. Pajer Ferenc
210. Pákozdi Márton
211. Pálesz Géza
212. Pálfi Imre
213. Palkovics Dániel
214. Palovics István
215. Papp Ferenc
216. Pasternák János
217. Pávics Márton
218. Pechler Mihályné 
219. Perjési István
220. Peszternác János
221. Petik Attila
222. Pető Endre
223. Pető Géza
224. Pető Géza, ifj.
225. Petrás János
226. Pintér György
227. Pluhár János
228. Pók Károly
229. Pokorni István
230. Pokorni Lajos

231.  Polákovics 
Fábiánné

232. Polákovics Ferenc
233. Polákovics János
234. Posznik Antal 
235. Póth Gusztáv, id.
236. Póth Gusztáv, ifj.
237. Póth József
238. Póth Károly
239. Póth László
240. Pozpisch Károly
241. Pradics József
242. Princz István
243. Pusztai József
244. Radszky János
245. Regős István
246. Rieth István 
247. Rozs István
248. Rujz Gábor
249. Ruzsenszki Ferenc
250. Sárkány Dezső
251. Schmal Antal
252. Siba Frigyes
253. Silye Imre, id.
254. Simon György
255. Simon György
256. Simon István
257. Simon testvérek
258. Sinkó Ferenc
259. Sinkó István
260. Sinkó József
261. Sinkó Mihály
262. Sinkó Sebestyén
263. Slimó István

264. Slimó Mihály
265. Soproni József
266. Stadler József
267. Stagl Nándor, ifj.
268. Stefánovics János
269.  Stefánovics 

Kálmán
270. Steinhauser Antal
271.  Steinhauser 

Ferenc
272. Steinhauser János
273. Steinhauser József
274.  Steinhauser 

József,  id.
275.  Steinhauser 

József,  ifj.
276. Steinhauser Pál
277. Stiegler György
278. Stiegler Károly
279. Stiegler Mihály
280. Szabó Imre
281. Szabó István
282. Szalai Gábor
283. Szalai Irén
284. Szalai László
285. Szalai Simon
286. Szeder Ágoston
287. Szeith István
288. Szeitl Ferenc
289. Szép Péter
290. Szer Ferenc
291. Szilágyi István
292. Szirmai Károly
293. Sztopics András

294. Tarics Mátyás
295. Timár György 
296. Tímár Józsefné
297. Tokics István
298. Tokics József
299. Tollár Antal
300. Tollár István
301. Tóth János
302. Tóth Károly
303. Tóth Mihály
304. Tóth Pál
305. Török Károly
306. Tunkl Gyula
307. Tunkl Imre
308. Tüke Pál
309. Újvári István
310. Váraljai Miklós
311. Varga Ferenc
312. Várkői György
313. Vaskó József
314. Verbach András
315. Versics Antal 
316. Versics József
317. Versitz Béla
318. Versitz János
319. Versitz Márton
320. Versitz Mihály
321. Zsákovics István
322. Zsákovics János
323. Zsélics István
324. Zsóri Vince

FELHÍVÁS

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.
Telefon: 522-300/297-es mellék

meghívó
az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási társulat Küldöttgyűlésére

Az ülés helye: Érd, alsó u. 3 (polgárok háza)
Az ülés kezdetének időpontja: 2015. május 20. 18.00 óra

Napirendi pontok: 1. Beszámoló a legutóbbi küldöttgyűlés óta  
végzett tevékenységről 2. a társulat 2014. évi Beszámolója, Kiegészítő 

melléklete valamint a 2015. évi  pénzügyi terve 3. tájékoztató a  
beruházási projekt  „a és B” programjának előrehaladásáról 4. egyebek

amennyiben a meghirdetett időpontban az ülés  
nem lesz határozatképes, változatlan napirenddel és helyszínen  

2015. május 27-én 18.00 órára hívjuk össze.
Érd, 2015. április 30.  Szabó Béla elnök

H i r d e t m é n y
A helyi választási bizottság a 

nemzetiségek jogairól szóló törvény 
59. § (2) bekezdése, valamint a 

választási eljárásról szóló törvény 
309. § (2) bekezdése alapján

a román nemzetiségi képviselők 
időközi választását 2015. június 28.

napjára tűzte ki.

Helyi Választási Iroda

Bogner Mária Margit vizitációs nővérre emlékeztek 
születése ünnepén, nagyszámú zarándok jelen-
létében Érden. A püspöki szentmise után a Szent 
Mihály-templom oldalán álló sírjánál imádkoztak a 
szentéletű nővér mielőbbi boldog gá avat ásá ért.

A felújított Szent Mihály-
templomban tartott szentmise 
elején Mojzer György plébá-
nos köszöntötte az egyházme-
gye főpásztorát, és megkö-
szönte a vizitációs nővérek-
nek, a délvidéki és erdélyi za-
rándokoknak, a Marianum is-
kola diákjainak, hogy évről 
évre ezen a jelentős napon 
imájukkal segítik Mária Mar-

git nővér mihamarabbi boldog-
gá avatásának ügyét.

Spányi Antal megyés püs-
pök azt a bizalmat és Istenre 
hagyatkozást emelte ki beszé-
dében, amely Bogner Mária 
Margit egész életét végigkísér-
te. „A húsvéti időben, amikor 
még a föltámadás allelujája 
hangzik újra és újra bennünk, 
és keressük mi is a feltámadt 

Krisztust az életünkben, jó 
olyan példaképekre tekinte-
nünk, mint amilyen a vizitáci-
ós nővér volt” – mondta a fő-
pásztor.

Spányi Antal püspök végül 
arra buzdított, kérjük a fiata-
lon célba ért Bogner Mária 
Margitot, hogy szeretteinkkel 
együtt megtalálhassuk sze-
mélyes utunkat Istenhez, és 
fohászkodjunk azért, hogy a 
fiatalok meghallják az Úr hívó 
szavát, és vállalják a papi és 
szerzetesi hivatást.

n BPK

Az ünnepi szentmisét Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök celebrálta

A magyar Kis Szent Teréz: Bogner Mária Margit

1933. május 13-án hunyt el Bogner Mária Margit vizitációs nővér, akit be-
tegségének Istenben való megéléséért sokan ma is szentéletűnek tartanak

„Keresnünk kell Isten szerető gondviselését életünkben, kérni, hogy mutassa meg utunkat és segítsen 
kitartóan végigjárni”A magyar vizitációs nővérek újraindulását a lengyel rend is segítette
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A császármetszésről, illetve a baba megszületése 
utáni regenerációról, megújulásról szervezett 
beszélgetéseket a Kötelék civil csoport a Születés 
hetén várandós, illetve kisbabás szülőknek. 

Lehet-e természetes úton 
szülni császármetszés után? 
Mi zajlik le a kismamában 
vajúdás közben? Szabad-e, 
kell-e magára, testi-lelki 
megújulására gondolni a 
baba világrajöttét követően? 
Ezekre és még sok „babás-
mamás” kérdésre választ 
kaphattak azok az anyukák, 
várandós kismamák, akik 
részt vettek a Kötelék–Érd 
térségi Közösség a Családo-
kért civil csoport által szer-
vezett május 5-ei beszélgeté-
sen – a programot a Születés 
hete rendezvénysorozat ke-
retében tartották. A beszél-
getős, tapasztalatcserélős 

délelőtt egyik vendége W. 
Ungváry Renáta újságíró, 
író volt, aki a szülés utáni 
megújulásról beszélgetett a 
jelenlévőkkel – e témáról pár 
éve könyve is megjelent. 

– Miután a baba megszüle-
tett, a hangsúly rajta, illetve 
a család ellátásán van, és a 
legtöbb nő ilyenkor nem tö-
rődik saját magával, illetve 
az erőnlétével – és ezt a tár-
sadalmi elvárások is erősí-
tik. Nemrég egy fiatal csa-
láddal beszélgettem, és az 
édesapa megjegyezte: „most 
a gyerek a lényeg, nem szá-
mít az a pár kiló!”. Csakhogy 
én a saját példámon tapasz-

taltam meg, mennyire szá-
mít. Ha az ember fizikailag 
nem érzi jól magát, az előbb-
utóbb az egészségére, a csa-
ládtagjaival való kapcsola-
tára, az anyai attitűdjére is 
kihat – mondta lapunknak 
W. Ungváry Renáta, aki tip-
pekkel, tanácsokkal segítet-
te a rendezvényen a kisma-
mákat. – Arra vagyok kíván-
csi, hogy a jelenlévők hogyan 
látják ezt a kérdést, és mi-
ben tudok a segítségükre 
lenni egy-egy területen. Ha 
kapnak egy vezérfonalat, 
arra már építkezhetnek – 
tette hozzá.

A délelőtt kiemelt témája 
volt a császármetszés, illet-
ve az azt követő hüvelyi szü-
lés. A szervező Kötelék civil 
csoport azért ezt választotta 
a Születés hete fő témájá-
nak, mert Magyarországon 

kiemelten magas a császár-
metszések aránya. Mint 
Csörgő Andrea perinatális 
szaktanácsadó elmondta: 
tapasztalatai azt mutatják, 
hogy a kórházakban egyre 
kevesebb a lehetőség arra, 
hogy a vajúdás, a szülés a 
maga ritmusában történjen, 
egyre többször beavatkoz-
nak, és gyakran császár-
metszés lesz a beavatkozá-
sok vége. – Amikor orvost 
választunk, érdemes meg-
nézni, mekkora az adott kór-
házban a császármetszések 

aránya, ezek az adatok 
ugyanis nyilvánosak – je-
gyezte meg a Kötelék egyik 
alapítója. 

A civil csoport több prog-
ramot is szervezett a Szüle-
tés hetén belül: előadások-
kal, családi piknikkel vár-
ták az érdeklődőket a hét 
több napján. A záró rendez-
vényt május 14-én 17 órától 
tartják a szakorvosi rendelő-
ben, a délután témája a szop-
tatás lesz. A program (ahogy 
az összes többi is) ingyenes.

n ÁdÁm Kata

Érden minden középfokú oktatási intézményben 
rendben zajlik az érettségi. Az első héten a fő 
tárgyakból vizsgáztak írásban, ezen a héten a vá-
lasztottakkal folytatódik a matúra – hogy milyen 
eredménnyel, az is kiderül három héten belül.

Szilasné Mészáros Judit, 
a Vörösmarty gimnázium 
igazgatója szerint a kétszin-
tű érettségi bevezetése óta 
évről évre nehezebbek lesz-
nek a középszintű feladatso-
rok, és bizony nem könnyű 
megszerezni a jelest, e gim-
názium diákjainak legalább-
is ez a problémájuk, nem pe-
dig a 2-es, 3-as jegy elérése 
– jegyezte meg az igazgató, 
hozzátéve: a magyar közép-
szintű írásbeli ha nem is ne-
héznek, de legalábbis időigé-
nyesnek tűnt.

– Minőségi, igényes fel-
adatsorok voltak, ennek min-
den előnyével és hátrányával 
– összegezte az igazgató, 
hozzátéve: a visszajelzések 
szerint az emelt szintű mate-
matika is nehéz volt. A gim-

názium végzősei egyébként 
legalább egy tárgyból emelt 
szintű érettségit tettek.

A Gárdonyi iskolában két 
végzős osztály van, és 19-en 
vizsgáztak emelt szinten. 
A  középszintű érettségi a 
szaktanárok szerint jól sike-
rült, talán a szövegértés volt 
nehezebb – mondta érdeklő-
désünkre Pintérné Bernyó 
Piroska igazgató.

– A matematikától szok-
tak a diákjaink a legjobban 
félni, és több diák szerint 
nehéz volt a középszintű fel-
adatsor, a tanárok pedig a 
dolgozatok gyors átnézése 
alapján úgy látják: a diákok 
a képességeiknek megfele-
lően válaszoltak a kérdé-
sekre – tette hozzá az igaz-
gatónő.

Az Érdi Kós Károly Szak-
képző Iskolában négy osz-
tály érettségizett: három 
szakképzős és a fiatal felnőt-
tek érettségire felkészítő ta-
gozatának végzős évfolya-
ma. Weszprémy Barna Gá-
bor igazgató lapunknak el-
mondta: minden rendben 
zajlott, a diákok a magyart 
és a matematikát találták a 
legnehezebbnek. 

Fiatal vagy idősebb felnőt-
tek – 19-től 50 évesig – érett-
ségizek a Budakalász Gim-
názium Érdi Tagintézményé-
ben is, amelynek a Bolyai is-
kola ad helyet. A mintegy 
száz érdi, illetve környékbeli 
felnőtt közül ketten tettek 
emelt szintű érettségi vizs-
gát – tudtuk meg az intéz-
mény munkatársától, Kato-
na Anitától.

A főtárgyak után most a 
választottak következnek – 
hogy aztán milyen eredmény-
nyel, az is kiderül hamaro-
san: a középszintű feladatso-
rokat az iskolák szaktanárai 
javítják, és az iskolák szer-

vezik a javított vizsgadolgo-
zatok (és persze az eredmé-
nyek) megtekintését. Erre 
általában május végén, júni-
us elején kerül majd sor. Az 

emelt szintűeket – a Kor-
mányhivatal döntése alapján 
– minden intézményben júni-
us 2-án lehet megnézni. 

n Á. K.

Jól döntött-e a Szélkirálynő hajóskapitánya, amikor a furcsa kalandok-
ba keveredett, de bátor hajósinast, Ruminit visszafogadta a hajójára? 
– többek között ezt a fontos kérdést is megvitatták a Kőrösi iskolában 
azon a rendhagyó drámapedagógiai órán, amelyen a Rumini című szí-
ni előadás egyik főszereplőjét, Sipos Imre színművészt látták vendégül 
a kisiskolások.

A Kőrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola diákjai gyak-
ran járnak színházba. A kis-
iskolások legutóbb – Nagyné 
Balázs Gabriella drámape-
dagógus vezetésével – Berg 
Judit Rumini című kalandre-
gényéből készült színdara-
bot nézték meg a Magyar 
Színházban, sőt az előadás 

után az egész színpadot is 
bejárhatták, és maguk is be-
szállhattak a Szélkirálynő-
nek keresztelt, a félelmetes 
Ragacs-tengerre sodródott 
hajóba, amelynek utasai a 
darabban roppant izgalmas 
kalandokba keveredtek. A 
múlt héten pedig ennek a ha-
jónak a „kapitánya” – egy iz-
galmas drámapedagógiai 
óra erejéig – a Kőrösi iskolá-
ban is „kikötött”. Így aztán a 
Ruminit megtekintő kisisko-
lások a kapitányt alakító Si-
pos Imre színművésszel és a 
vele tartó drámapedagógus-
sal részletesen megbeszél-
hették, hogy vajon jó döntést 
hozott-e, amikor a csintalan, 
de bátor hajósinast visszafo-
gadta a hajójára? A diákok 
arról is beszélhettek, ők mi-
lyen döntést hoztak volna ha-
sonló helyzetben?

– A gyermekeknek soha-
sem adunk kész válaszokat, 
hagyjuk, hogy ők döntsenek, 
hiszen elsősorban az érdekel 

bennünket, ők mit gondol-
nak, és hogyan képzelik el a 
darab végét – nyilatkozta la-
punknak Sipos Imre, a Ma-
gyar Színház színésze, aki-
től azt is megtudtuk, a gye-
rekelőadásokhoz kapcsolt 
színházpedagógiai prog-
ramnak, illetve a nekik szóló 
előadásokat követő interak-

tív drámapedagógiai foglal-
kozásoknak óriási vonzere-
jük van. Igaz, ezt más színhá-
zakban is gyakorolják, de 
eddig leginkább a középisko-
lásokat szólították meg vele, 
míg a Magyar Színház az 
egyetlen, amelynek színészei 
a kisiskolásokkal is találkoz-
nak egy-egy drámapedagó-
gia óra keretében. Hívják is 
őket sokfelé, így nemcsak 
Budapesten, hanem a kör-

nyező településeken már 
csaknem 3–4 ezer gyermek-
hez jutottak el, ami természe-
tesen a színeszeknek is él-
mény és tanulságos, de még 
emlékezetesebb a gyerme-
kek számára, mert mindig 
azt a témát beszélik meg, 
járják körül, ami őket a leg-
inkább érdekli, izgatja – 
hangsúlyozta a színművész.

A Kőrösi iskola diákjai ha-
mar felszabadultak a 
Rumini hajóskapitánya tár-
saságában, akinek arra is 
sikerült őket rávenni, hogy 
meséljék el leghuncutabb 
csínytevéseiket, amelyekkel 
sikerült valakit felbosszan-
taniuk, majd egy játék során 
az is kiderült, hogyan válto-
zik meg egy mindössze há-
rom rövid mondatból álló 
történet, ha azt tíz-tizen-
öten, csak suttogva továbbít-
ják egymásnak. A nebulók 
már tavaly is részt vettek 
egy hasonlóan jól sikerült, 
rendhagyó drámapedagógi-
ai órán, amelyen feldolgoz-
ták a színpadon látottakat, 
és bátran rákérdezhettek 
mindarra, ami foglalkoztat-
ta őket. Meg is jött a kedvük 
az olvasáshoz, mindenki 
Berg Judit könyvét kereste a 
könyvtárban – emelte ki 
Nagyné Balázs Gabriella, az 
iskola drámapedagógusa.

 n BÁlint Edit

Közel félszáz érdi gyermek kezdi meg szeptem-
berben általános iskolai tanulmányait. A szülők a 
napokban kapták meg az iskolák felvételi határo-
zatait. Aki a körzeti iskolába jelentkezett, azt nem 
utasíthatták el, túljelentkezés általában a városi 
beiskolázású osztályok esetében van. 

Az iskolától búcsúzóknak 
május első hete az érettségi-
ről szólt, a leendő kisdiákok-
nak viszont az iskolaválasz-
tásról: április 30-ig postáz-
ták az alapfokú oktatási in-

tézmények a felvételi hatá-
rozatokat, amelyeket múlt 
héten kézhez is vehettek a 
családok. 

A népesség-nyilvántartás 
szerint Érden 670 tanköteles 
korú gyermekből 458 kezdi 
meg tanulmányait szeptem-
berben, 212 pedig még egy 
évig az óvodában marad – 
tudtuk meg Sárközi Mártá-
tól, az Érdi Tankerület igaz-
gatójától, aki kérdésünkre 
elmondta azt is: a szülők ál-
talában a helyi, illetve a tan-
kerület illetékességi terüle-
tén lévő iskolát választották, 
és rendszerint speciális ese-
tekben jelentkeztek más kö-
zeli településre (például ha 
azt szerették volna, hogy 
gyermekük nemzetiségi né-
met nyelvet tanuljon). 

– Előfordul, hogy Buda-
pestre íratják be a gyerme-
ket, ha a szülő ott dolgozik, 
és kényelmesebb neki, ha a 
munkahelyéhez közeli in-
tézményben tanul a kisisko-
lás. Egyes esetekben a 
szakértői vélemény fővárosi 
iskolát jelöl ki a gyermek 
számára, amit a szülőnek 
kötelező elfogadnia. A köl-
tözés is befolyásolja az is-

kolaválasztást: aki tudja, 
hogy elköltözik a nyáron, 
már most az új lakóhely sze-
rinti iskolába íratta a fiát, 
lányát – tette hozzá Sárközi 
Márta.

Az általános iskolák kö-
telesek felvenni a körzetük-
be tartozó gyermekeket, és 
nem is utasítottak el egyet-
len körzetes jelentkezőt 
sem, voltak ugyanakkor 
olyan szülők, akik több is-
kolába íratták be a gyerme-
küket – ez pedig növeli a 
túljelentkezés esélyét. Az 
ilyen eseteket egyébként a 
KLIK kiszűri – jegyezte 
meg a tankerületi igazgató, 
hozzátéve, Érden általában 
azon iskolákra jellemző a 
túljelentkezés, ahol városi 
beiskolázású osztályok is 
indulnak: a Bolyaiban a két 
tannyelvű, a Kőrösiben az 
ének-zene tagozat, és köz-
kedvelt még a Batthyá-
nyban a sportiskolai osz-
tály. Arra a kérdésre, hogy 
van-e olyan iskola, ahol ke-
vesebb vagy több osztály 
indul a következő tanévben 
a szokásosnál, az igazgató 
még nem tudott válaszolni: 
mint mondta, az osztályok 
kialakítása még folyamat-
ban van, hiszen a felvétel 
még nem végleges – a szü-
lők fellebbezhetnek a szá-
mukra kedvezőtlen határo-
zat ellen. n ÁdÁm Kata

Sipos Imre színművész és hajóskapitány csínytevéseket hallgat

A beiratkozás unalmas, de félelmetes percei

Nagyné Balázs Gabriella drámapedagógus és tanítványai sug-
dolózás közben

Születés heti beszélgetések nem csak várandósoknak

Nem csak a baba, 
a mama is számít!

A főtárgyak után a választottakból vizsgáznak a diákok

Évről évre nehezebb az érettségi

Drámapedagógia Ruminivel és Sipos Imre színművésszel

A Szélkirálynő 
hajóskapitánya

Döntöttek a leendő 
elsősök felvételéről

Nehéz volt. Nagyon fárasztó négy esszét megírni, a rövid feladato-
kat pedig majd meglátjuk… Mindenhova írtunk valamilyen választ. 
A koreai háborúra vonatkozó kérdés azért meglepett – így nyilatko-
zott az emelt szintű történelem érettségi után két VMG-s diáklány, 
Kertész Krisztina és Horváth Miléna. Mindketten egyetemre készül-
nek: egyikük a közszolgálatira, másikuk a jogra. Ami a többi érettsé-
gi tárgyat illeti, matematikából könnyebbet vártak, magyarból pe-
dig kevésnek tartották az időt a szövegértési feladatra. 

Fontos, hogy a kismamák magukra, testi-lelki megújulásukra is 
gondoljanak a baba világrajöttét követően!
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A Treff 07 SE férfi kézilabdacsapata az NB II 
(harmadosztály) 21. fordulójában, az utolsó hazai 
mérkőzésen győzelemmel búcsúzott.

Az északnyugati csoport 
sereghajtója, a Treff 07 SE a 
tabella negyedik helyén álló 
Georgikon DSE csapatát fo-
gadta, ahol ugyan az első per-
cekben két góllal is elléptek a 
keszthelyiek, de a tizedik 
percben már Buday Ferenc 
gárdája vezetett 8–5-re. Ebből 

fordítani tudtak a vendégek, 
ám a félidőre 17–17-es döntet-
lennel vonultak a csapatok.

A második játékrész is ha-
sonló fordulatokat hozott, de 
a mindössze kilenc játékos-
sal érkező Georgikon DSE 
kevésbé bírta a mérkőzés haj-
ráját, mint az érdiek, akik az 

56. percben 30–27-re vezet-
tek, és ezt az előnyt megtart-
va végül 33–30-ra nyertek, 
ezzel a Treff megszerezte 
második győzelmét a szezon-
ban, ám így is biztosan kieső 
helyen végez az NB II észak-
nyugati csoportjában.

A szezon ritka pillanatai 
közé tartozik a Treff csapa-
tánál, hogy egy fordulóban a 
felnőtt és a junior csapat is 
győzni tudjon, ám a fiatalok 
már hatodik győzelmüket 
aratták, méghozzá a Georgi-
kon DSE felett aratott 37–16-
os sikerükkel.

n Domonkos Bálint
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Hétközi Pest Megyei Kupa  
mérkőzéssel hangolt az érdi csa-
pat az Örkény elleni találkozóra. 
Az Újhartyán ellen megvívott 
találkozón Héray L. 2, Kupi Z. 
és Kőkuti R. találataival 4:1-re 
győzött az érdi csapat, így beju-
tott a megyei kupa elődöntőjébe. 
A mutatott játék alapján nem sok 
jóra számíthatott a kiesés elke-
rüléséért küzdő vendégcsapat, 
bár tavasszal érte már kellemet-
len meglepetés az érdi gárdát.

Jól kezdte a találkozót a hazai 
csapat. A szurkolóknak sem kel-
lett sokat várni az első találatra. 
A 6. percben Pintér N. tört be a 
16-osra, a vendégvédők csak 
szabálytalanul tudták megállí-
tani. A megítélt büntetőt Süve-
ges G. értékesítette, 1:0. A gyors 
hazai vezetés után a vendégek 
ambíciói is alábbhagytak és já-
tékuk főleg a védekezésre szo-
rítkozott. Az Érd a vezetés birto-
kában egy kicsit kényelmesre 
vette az amúgy sem nagy iramú 
játékot. Egy-egy gyors akció 
azonban rendre zavart okozott 
a vendég védők soraiban, ennek 
eredményeként tovább növelte 

előnyét a vendéglátó együttes. A 
27. percben Gyurácz B.-t sza-
bálytalanul állították meg a 
büntetőterületen belül. Az ítélet-
végrehajtó ismét Süveges G. volt, 
2:0. Az újabb gól jó hatással volt 
a hazai csapat játékára , felgyor-
sította a játékát, amellyel a ven-
dégek egyre kevésbé tudták a 
versenyt felvenni. A 30. percben 
egy szöglet után Csizmadia Z. 
fejelte vissza a labdát Csiszár 
Z.-nak, aki a kapu jobb oldalába 
emelte, 3:0. Az újabb gól még 
jobban visszavetette a vendég-
csapat játékát, próbálkozásai-
kat már a saját térfelükön meg-
állította az érdi csapat.

A második félidő ismét egy 
gyors hazai góllal kezdődött. 
Az 50. percben Papp G. fejelt 
kapura és labdája a kapus felett 
hullott a hálóba, 4:0. Az Érd sor-

ra vezette szebbnél szebb táma-
dásait az egyre kevesebb ellen-
állást tanúsító Örkény  ellen és 
a kérdés csak az volt, hol áll 
meg a gólszerzéssel a hazai 
csapat.  A 62. percben Héray L. 
lövése a vendég kapus keze és 
lába között jutott a kapuba, 5:0.   
Ezzel nem állt meg a gólterme-
lés. A 70. percben Kóny B. be-
adását Gyurácz B. fejelte a há-
lóba, 6:0. A végeredményt Brkic 
D. állította be, mikor Héray L. 
labdáját továbbította a kapuba, 
7:0. A nagyarányú vezetés bir-
tokában sem állt le a hazai csa-
pat. Számos szép támadást ve-
zetett főleg a széleken, de a 
koncentrációba már hiba csú-
szott, így további gól már nem 
született.

Óriási különbség volt ma a két 
csapat között. A hazai csapat 
fölénye nemcsak játékban, ha-
nem gólokban is megmutatko-
zott. Ezzel a győzelemmel az ér-
diek hét pont előnnyel vághat-
nak neki a bajnokságot eldöntő 
utolsó négy fordulónak.

A 27. fordulóban, május 17-
én, vasárnap öt órakor a Pilisi 
LK otthonában szerepel az 
Érdi VSE, majd május 23-án, 
szombaton öt órakor a Vecsés 
csapatát fogadjuk az Ercsi úti 
sportpályán, amely mérkőzés 
akár a bajnoki cím sorsáról is 
dönthet. n Harmat Jenő

Az ÉRD női kézilab-
da-csapata a magyar 
bajnokság harmadik 
helyéért folyó pár-
harcban körülmé-
nyes úton ugyan, 
de előnybe került a 
Dunaújvárosi Kohász-
szal szemben.

A helyosztó első felvoná-
sát hivatalosan május hato-
dikán kezdték a felek, ahol 
sokáig fej-fej mellett halad-
tak a csapatok, majd a Du-
naújváros hullámvölgybe 
került, és ezt kihasználva az 
ÉRD a félidőre egy ötgólos, 
14–9-es előnyt dolgozott ki, 
csakhogy a vihar miatt az 
Érd Arénában a lámpákból 
kialudt a fény. A Magyar Ké-
zilabda Szövetség szabály-
könyvének „Bajnoki rend-
szabályok” fejezete szerint: 
„Ha a mérkőzés külső okok 
miatt szakad félbe, amelyek 
független személyek tényke-
désétől, a mérkőzést újra 
kell játszani az eredeti sor-
solás szerinti pályaválasz-
tási jog fenntartásával.” A 

másik szabály az, hogy a 
probléma megoldására har-
minc perce van a hazai csa-
patnak, ha nem sikerült el-
hárítani a hibát, akkor a 
vendég gárda dönthet a foly-
tatásról – amelyet nem vál-
lalt a DKKA.

A pótmeccs 0–0-ról indult, 
és a kezdetekben dadogott a 
kezekben a labda, így az 
első gólra hét percet kellett 
várni, ekkor Mariama 
 Signaté volt eredményes át-
lövésből. Az első tizenhét 
percben a vendégek csupán 

egy gólt szereztek, míg az 
ÉRD hatszor volt eredményes, 
majd egy emberelőny miatt a 
vendégek egy gólra zárkóz-
tak, de ismét ellépett az ÉRD, 
amely a félbeszakadt mérkő-
zéshez hasonlóan ötgólos 
előnnyel vonult szünetre.

A második félidőben sem 
állt le Szabó Edina gárdája, 
köszönhetően a remek véde-
lemnek és Janurik Kinga 
bravúrjainak, így hat góllal 
is vezettek az érdi lányok. Jól 

látható volt, hogy az ÉRD re-
mek védekezése mellett tá-
madásban is csapatként mű-
ködött együtt, míg a vendé-
geknél egy-egy játékos tudott 
felnőni a magyar bajnoki 
bronzérmes csapat szintjére 
– annak ellenére, hogy a Du-
naújváros az alapszakasz 
harmadik helyén végzett –, 
és a Kohász ezen játékosai 
nélkül alighanem még na-
gyobb vereségbe szaladt vol-
na bele, mint a 26–18-as.

Meg kell említeni, hogy az 
alapszakaszban az ÉRD 

mindkét meccsen vereséget 
szenvedett a Dunaújvárostól, 
ám úgy látszik, a csapat már 
hozzá van szokva a nagy nyo-
máshoz, és megmutatták, 
hogy az utolsó percig harcol-
nak azért, hogy érmes helyen 
végezzenek.

A bronzcsata az egyik fél 
második győzelméig tart, 
amelyben az ÉRD 1–0-ra ve-
zet. A második és (ha szüksé-
ges) a harmadik találkozót 
Dunaújvárosban tartják.

Apró „szépséghiba” az 
ÉRD számára, hogy a pár-
harcban nem számít a gól-
arány, így akár ha egy góllal 
is nyer a Dunaújváros, már 
harmadik meccsre hozza a 
találkozót.

n Domonkos Bálint

limperger Zs. (Érd): Fon-
tos volt a három pont a cél-
egyenes utolsó négy mér-
kőzése előtt. A játék képe 
alapján akár két számjegyű 
eredmény is születhetett 
volna. Készülünk a Pilis elle-
ni mérkőzésre. Gratulálok a 
fiúknak.
nagy Zsolt (Örkény): Gra-
tulálok az Érdnek. Sokkal 
jobbak voltak.

mestermérleg

szabó edina: – Egy na-
gyon jó mérkőzésen 
szereztük meg a veze-
tést a bronzéremért fo-
lyó párharcban. Készü-
lünk a következő mér-
kőzésre.
mátéfi eszter: – Bízom 
benne, hogy sokkal 
jobb teljesítményt tu-
dunk nyújtani a hazai 
visszavágón. Nagyon 
rosszul kezdtünk táma-
dásban, mert 6–1 volt 
az ellenfélnek, utána si-
került a 17. percben gólt 
lőnünk, ez rányomta 
bélyegét a lányok önbi-
zalmára.

mestermérleg

Buday Ferenc, a treff 07 
se edzője: – Nagyon örü-
lök, hogy mindkét csapa-
tunk győzni tudott, ilyenre 
nem is volt példa a szezon-
ban. Baljós jelekkel álltunk 
neki a heti munkának, mert 
az edzéslátogatottság na-
gyon alacsony volt az érett-
ségik miatt, illetve ilyenkor 
a munkahelyeken is most 
vannak a komolyabb kiszál-
lítások, ezért keveset edzet-
tünk. A juniorok dicséretet 
érdemelnek fölényes győ-
zelmükért, mert olyan játé-
kosok is biztatóan szerepel-
tek, akik nemrég kezdtek el 
kézilabdázni.
A felnőtt csapatnál kevesen 
voltunk, ez egy küzdelme-
sebb mérkőzés volt, mint a 
junior meccs. Papírforma 
szerint nem mi voltunk a 
meccs esélyesei, mégis a 
srácok fantasztikus erejük-
kel és küzdeni tudásukkal 
felborították ezt.

mestermérleg

Érdi VSE–Örkény SE 7:0 (3:0)

Kiszakadt a gólzsák

Süveges Gábornak gratulálnak társai a vezető gól megszerzéséért

Utánpótlás csapatok 
eredményei:
U21 Érdi VSE–Halásztelek 2:1
U18 Halásztelek–Érdi VSE 4:0
U15 Érdi VSE–Piliscsaba 7:1

Érdi Vse–Örkény se 
7:0 (3:0)
Érd, 200 néző
Vezette: Rózsavölgyi D.
Érd: Kertész F. (Nagy E.), 
Ebedli Z., Süveges G., Csi-
szár Z., Balázsovics M., Kupi 
Z., Papp G. (HérayL.), Brkic 
D., Csizmadia Z. (Kónya B.), 
Pintér N. (Takács M.), 
Gyurácz B. (Ország P.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Süveges G. 6’, 
27’, Csiszár Z. 30’, Papp G. 
50’, Héray L. 62’, Gyurácz B. 
70’, Brkic D. 74’.
Sárga lap: Balázsovics M.

Skalppal búcsúztak

Támadásban is összhangban működött együtt az ÉRD

Előnyben a csapat a bronzéremért

Megmutatták, hogy az utolsó percig harcolnak a bronzéremért

Az első gólra hét percet kellett várni, ekkor Mariama Signaté volt eredményes 
átlövésből

ÉrD–Dunaújváros kka 26–18 (12–7)
Érd Aréna, 1300 néző

V: Tomecskó-Hunyadi, Unyatinszki

JANURIK 
Schatzl 1 
Klivinyi 3 
Pálos-Bognár 2 
Kisfaludy 2 
KOVÁCS ANNA 5 
KRPEZS 8(2)

Csere: Gridnyeva, Oguntoye 
(kapusok), Szekeres, SIGNATÉ 
4, Sz. Vukcsevics, Kosztjukova, 
Takács Kitti, Mester, Nick 1.

edző: Szabó Edina

Víg 
VINCZE 4 
Bulath 5(3) 
Ferling  
Takács Dusmáta 1 
TRISCSUK  7 
Azari 1

Csere: Nagy É. (kapus), 
Ferenczy, Mekler-Rádl, 
Gera, Berta, Hosszu, Takács 
Bianka.

edző: Mátéfi Eszter

az eredmény alakulása: 9. perc: 2–0. 15. p.: 6–1. 18. p.: 
6–5. 22. p.: 9–5. 28. p.: 12–6. 33. p.: 14–7. 42. p.: 17–13. 47. 
p.: 20–14. 52. p.: 23–16. 57. p.: 25–18.

kiállítások: 10, ill. 2 perc

Hétméteresek: 4/2, ill. 4/3

az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 
1–0 az Érd javára.

meGHÍVÓ
A TIZEDIK SpArTAcuS NYÍLT VÁrOSI  

cSALÁDI SpOrTNAprA
Helyszín: Batthyány általános iskola és sportiskola (Faház) 

2015. május 24., vasárnap

renDeZőJe És Fő sZerVeZőJe: 
Érdi spartacus sC és szakosztályai, Érd megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Batthyány általános iskola és sportiskola, lelkes szülők
rÉsZtVeVők: 
Érdi spartacus sC tagjai, családjai, mindenki, aki kíváncsi a birkózásra, 
sumóra és a grapplingra, mozogni szeretne és részt venni programjainkon, 
egy egészséges, vidám, sportos napot eltölteni az érdi birkózócsaládban.

ProGram
8 órától   Ebéd előkészítés / Pataki Dávid, Sárosi János, Kovács János 

(buszos) és csapatuk
9 órától  Gyülekezés, ébresztő mozgás Véghné Pászli Tündével
930 órától  Focibajnokság, Szervező: Berta János
10 órától Pingpongverseny, Szervező: Rozgonyi János
10 órától Családi versenyek, Szervező: Südi Gábor
1030-tól Íjászat kipróbálása, Szervező: Virág István
10–11-ig  Női torna. Zsírégető, alakformáló aerobik: Tornavezető: Véghné 

Pászli Tünde
10–11-ig   Próbáld ki a birkózást (lányokat, fiúkat várunk 6 éves kortól) 

Szervező: Südi Gábor
1030-tól Ultiverseny, Szervező: Metzl János
11 órától  Kötetlen beszélgetés dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnokkal, 

Növényi Norbert olimpiai bajnokkal, Bárdosi Sándor olimpiai 
ezüstérmessel.

11–12-ig   Próbáld ki a sumót, mawasiban, sumo küzdőtéren. Szervező: 
Kovács János

1230  Ünnepélyes megnyitó és előkóstolás, zsűrizés: T. Mészáros András 
polgármester, Rozgonyi János igazgató, dr. Hegedűs Csaba 
olimpiai bajnok, Zsirkai László Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. 
ügyvezető igazgatója, Macsotay Tibor Érdi Polgárőrség elnöke, 
Bárdosi Sándor, Növényi Norbert

13 órától   EBÉD: Bográcsgulyás, kati mami sütödéje molnár tamás által 
frissen sütött házi cipójával (Azoknak, akik a május 20-i 
határidőig jelentkeznek) mindenki hozzon magával tányért, 
evőeszközt, toroköblítő folyadékot.

14 órától  Próbáld ki a grapplinget, Szervező: Lemák Diána, Szőke Milán
14 órától Foci (folytatás)
1430-tól  Ultiverseny II. forduló
1430-tól  Römiverseny, Szervező: Metzl Jánosné Rita
1530-tól  Női torna, ismételjük meg, azoknak, akik kimaradtak. Zsírégető, 

alakformáló aerobik: Tornavezető: Véghné Pászli Tünde

CsaláDi sPortnaP-ra a részvételi szándékot kérem jelezni tar 
mihálynak a  06-20-9419-618-as telefonszámon. 
JelentkeZÉsi HatáriDő: máJUs 20.

Várjuk az érdi sportolni vágyókat és sportbarátainkat!
Érdi Spartacus SC vezetői, a támogatók és a szervezők nevében 

Tar Mihály s.k. elnök
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Ebéddel vendégelte meg az 
ünneplőket május elsején az 
Összefogás egyesület: a Fi-
desz Nyugdíjas Tagozatával 
együttműködve kétszáz adag 
sertéspörköltet osztottak 
szét a szervezet Alsó utcai 
székháza előtt.

A rendezvényen részt vett 
Aradszki András keresz-
ténydemokrata országgyű-
lési képviselő, T. Mészáros 
András polgármester, vala-
mint az önkormányzat kor-
mánypárti képviselői.

Mint Antunovits Antal-
tól, az 1. sz. választókerü-
let fideszes képviselőjétől 
megtudtuk, az Összefogás 
egyesület vendégsége na-
gyon népszerű volt. Mint 
mondta, sokan odajöttek 
beszélgetni a polgármes-
terrel, az országgyűlési 
képviselővel, valamint a 
városatyákkal, és termé-

szetesen a főtt burgonyával 
körített, csalamádéval tá-
lalt pörköltnek is nagy ke-
letje volt.

– Ilyen hamar talán so-
sem fogyott el a kétszáz 

adag étel, mint most – je-
gyezte meg Antunovits An-
tal, aki ezúton is köszönetet 
mondott mindazoknak, 
akik az ételosztás lebonyo-
lításában segédkeztek.

A legnagyobb öröm szá-
munkra, ha egy hányatott 
sorsú állat végre biztos, sze-
rető gazdájára, új családra 
lel. Arra biztatunk minden 
kedves gazdi jelöltet, válasz-
szon magának olyan ked-
vencet, akinek befogadásá-
val még egy életnek ad lehe-
tőséget, hiszen a helyére 
újabb rászoruló kerülhet. 
Semmi sem ér fel egy sokat 
szenvedett kutya vagy cica 
hálájával, szeretetünket 
százszorosan viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Fanto-
mot vagy Honkot, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány 
munkatársaival. Telefon: 
06 -30 -276 -6071 vag y 

06-30-910-6987, E-mail: 
siriusalapitvany@gmail.
com. A többi gazdikeresőt 
pedig megtalálja a www.
siriusalapitvany.hu webol-
dalon.

Sirius Állat- és Termé-
szetvédelmi Alapítvány, 
Érd. Adószám: 18707379-1-
13, Bankszámlaszám: 
1 0 4 0 3 1 3 6 - 4 9 5 3 4 9 4 9 -
49521015

Gazdikereső

Fantom 1 év körüli kistestű kan. 
Érd központi részén kóborolt, de 
eredeti gazdája nem kereste. Fé-
lénk, csipkelődő volt az elején, 
mostanra teljesen megváltozott, 
barátkozó és hízelgő lett.

Honk 3 hónap körüli kan kölyök. 
Játékos, eleven. Sok foglalko-
zást és nevelést igényel. Talált 
kutyus volt testvérével együtt, 
így szülei ismeretlenek, feltehe-
tően közepesre nő.

Összefogás-vendégség a majálison

Európa legnagyobb, a 
közlekedéssel összefüggő 
környezetvédelmi pályá-
zatához csatlakozott kö-
zösen a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium, a Nem-
zeti Földművelésügyi Mi-
nisztérium és az Emberi 
Erőforrások Minisztériu-
ma.

A kreatív pályázatokra 
három kategóriában, rajz-, 
fotó- és szabadon válasz-
tott technikával készített 

alkotásokkal jelentkezhet-
nek egyénileg, családilag 
és csoportosan. Az alkotá-
sok az idei évi Európai Mo-
bilitási Hét témájához kap-
csolódva a közlekedési 
módok helyes megválasz-
tásáról kell szóljanak.

A pályázat célja, hogy a 
napi közlekedésünket is 
tudatosan válasszuk meg, 
így már környezetünket is 
megvédhetjük – mondta el 
Hevesi Zoltán Ajtony, az 

NFM helyettes-államtitká-
ra az ÉRD FM 101.3-nak 
adott interjújában. A fej-
lesztési minisztérium 
munkatársa hozzátette: 
Amellett, hogy a környeze-
tüket védjük, saját egész-
ségünkre is odafigyelünk. 
A teljes interjút meghall-
gathatja a www.erdmost.
hu oldalon.

A díjak kapcsolódnak a 
témakörhöz, így a győztes 
csoport például egy a pá-
lyázathoz hasonlító időtöl-
tést nyer. A többi kategóri-
ában többek között kerék-
párokat és rollereket is 
kiosztanak a résztvevők 
között.

Együtt az egészséges 
közlekedésért!

VÁLLALKOZÁS
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

TELEK

Érden összközműves 965 nm épí-
tési telek kis házzal, ikerház épí-
tésére is alkalmas eladó. T:06-
20-920-4261

Munkavédelem
Munkaruházat

22
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43

PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

TAVASZI
GYÜMÖLCSLÉVÁSÁR!
100%-os natúr préselt ALMALÉ,
ŐSZILÉ-ALMÁVAL és MEGGYLÉ-
ALMÁVAL 5 literes kiszerelésben,
termelői áron megvásárolható!

Tartósítószert és hozzáadott cukrot nem tartalmaz!
Csupa-csupa vitamin! Kóstolja meg Ön is!

Érden, Tárnokon, Diósdon ingyenes házhoz szállítás.

www.fInoMGYuMoLCSLE.hu
TEL: 30/2721769 23

20
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Redőnyösmunkák
Alu, fa,műanyag, roletta, szalagfüggöny

készítése,valamintezek javítása.
Szúnyogháló-rendszerek.
06 30 205 1207

Új!
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

21
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KERTFENNTARTÁS!
Fűkaszálás, sövénynyírás,
fakivágás, tereprendezés.
T: 06-20-396-1933

22
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28

NYÁRIGUMI-AKCIÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 22
10
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Duguláselhárítás éjjel-nappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

Hétvégén is! Garanciával!
Egy órán belül! Fakivágást is vállalok!
T: 06-70-380-7006, 06-20-549-1628,

06-30-924-1205 23
21

72

TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405

23
21
23

K E R T
Kertépítés-fenntartás, gyeptelepítés,

viacolor, öntözőrendszerek.
Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök

T: 06-30-560-8052

22
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

javítása garanciával. Ingyenes kiszállás,
megbízható szerelés, érdi szerelővel
(korrekt, gyors hibamegállapítás).

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

22
02
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

Díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! T: 06-20-5858-838

22
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Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszínI felmérés!
Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, vízteres

kandallók és központi fűtés szerelése, javítása,
cseréje. Hétvégén is! Gázfogyasztás 15–20 %-os

csökkentése! Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.
T: +36-30-952-6921, +36-23-630-923 22

13
20

Műanyagnyílászárók,
redőnyés szúnyogháló.
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 06-20/9317-114 www.mpluszb-ablak.hu

2030 Érd, Begónia u. 20. 22
57
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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező fodrász és
műkörmös munkatársak jelentkezését várjuk.

T: 06-20-417-1665 22
31
60

Műfogsor javítás, alábélelés, ka-
pocspótlás, törés, azonnal is!
T:06-23-363-726, Érd, Mérnök
utca 55.

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 23

17
09

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is!
Klímaszerelés, karbantartás.

T:06 20 467 7693 22
54

07

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
GARANCIÁVAL T: 06-30-2001-426;

Mizsei István 23
20
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Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261

Kerti és házkörüli munkát vállal
nyugdíjas. T:06-20-268-1019

Kútfúrás 10 év garanciával. T:06-
70-633-5772

KIADÓ INGATLAN

Érden kiadó 100 nm önálló csalá-
di ház és 50 nm szuterén. 1 havi
kaució szükséges. T:06-30-964-
9246

Kiadó családi háznál 40 nm össz-
komfortos szuterén egyedülál-
ló nyugdíjasnak. T:06-20-380-
1876

Érdligeten 1 szobás lakás kiadó
40 E Ft/hó+rezsi+ 1havi kaució.
Érdeklődni: 06-30-966-0054

INGATLAN

Érden 60 NM-es új építésű családi
ház családi okok miatt sürgő-
sen eladó iár: 15 M Ft.T:06-20-
278-3306

22
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25

82

Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

ÁLLÁST KÍNÁL

Operátorokat,
raktárosokat

keresünk
százhalOmbattai és
érdimunkahelyekre.
amit kínálunk:

Biztosmunkalehetőség
Versenyképes juttatások
Utazási támogatás
Jelentkezés:

06 40/343 343
www.pannonjob.hu
Kölcsönzést-közvetítést engedélyező
nyilvántartási szám: 4376-4/2003

23
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Budaörs és Biatorbágy között található, ipari
tisztítógépeket értékesítő cég az alábbi
munkakörök betöltésére keresmunkatársakat:

Területi képviselő
Követelmények: Műszaki végzettség, igényes
megjelenés, kiváló kommunikációs és értékesítői
készség, önállómunkavégzés, jogosítvány. Angol
nyelvtudás előny.

Szervizes
Követelmények: Elektromos végzettség és me-
chanikában való jártasság, alapfokú angol nyelv-
tudás előny, Excel-Word ismeret, jogosítvány.

Jelentkezés önéletrajzzal, amit a
peter@fix-net.hu e-mail címre várunk! 23
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74

Nemzetközi orvostechnikai cég
Diósdi telephelyére recepciós
munkatársat keres, minimális
angol nyelvtudással. Fényképes
önélerajzokat, fizetési igény
megjelölésével az
ag@biotech-medical.com e-
mail címre várjuk.

Nemzetközi orvostechnikai esz-
közöket gyártó és forgalmazó
cég diósdi gyárába takarítónőt
keres. Fényképes önéletrajzo-
kat, fizetési igény megjelölésé-
vel az
ag@biotech-medical.com e-
mail címre várjuk.

Szobafestő mázoló szakmunkást
foglalkoztatnék. T:06-20-9-122-
208

VEGYES

MASSZŐR gyakorlattal teljes test-
masszázst(hát,láb,talp,kéz), vál-
lal T:06-20-490-4086

ÁLLÁST KERES

Évek óta gyermekekkel foglalko-
zom 3 éves kortól vállalnék fel-
ügyeletet, ellátással is. Kedves,
megbízható leinformálható 46
éves hölgy vagyok. T:06-70-
778-6904

TÁRSKERESÉS

Vidám, fiatalos 77 éves özvegy
vagyok. Keresem azt a nem do-
hányzó, korban hozzám illő öz-
vegy urat ,aki társam lehetne.
T:06-23-347-275

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

23
16
26

Konténeressitt-és
zöldhulladék-szállítás!

T: 06-30-9-485-901 23
16

90

A dm profilja a drogéria jellegű cikkek önkiszolgáló rendszerben
történő értékesítése. A vállalat nemzetközi háttérrel rendelkezik
és közel 260 üzletet működtet országszerte. Érden található

logisztikai központunkba keresünk új munkatársat az alábbi pozícióba:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és szívesen
csatlakozna a dm csapatához, kérjük, kattintson a

www.dm-drogeriemarkt.hu Karrieroldalán
az „Állásajánlataink” menüpontra, és jelentkezzen a pozícióra.

Elvárások:
n 8 általános iskolai végzettség

n Jó fizikai állóképesség
n Önálló, felelősségteljes munkavégzés

Előny:
n OKJ-s targoncavezetői végzettség

n Hasonló területen, pozícióban szerzett tapasztalat

Feladatok:
n Áru összekészítése az üzletekbe történő kiszállításra

n Raklapok csomagolása és szállításra történő előkészítése
n Boltokból visszakapott göngyölegek leszámolása, selejtezése

TRANSZPORTOS MUNKATÁRS
6 órás, kétműszakos munkarendben

Munkavégzés helye: Érd, raktár

A munkába járáshoz céges buszt biztosítunk. 23
18
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A VEOLIA ENERGIA CÉGCSOPORTHOZ tartozó
ÉRDHŐ Kft. alkalmazásába keresünk azonnali

belépéssel kiemelkedő szaktudással
és munkájukat nagy lelkesedéssel végző

munkatársakat villanyszerelő, gépész pozíciókba.

Munkavégzés helye: Érd és vonzáskörzete.

VILLANYSZERELŐ
Feladatok:
• épület-villamossági szerelési munkák elvégzése;
• gépészeti berendezések karbantartása, szervize-
lése villamossági szempontok szerint;

• berendezések érintésvédelmi, tűzvédelmi és vil-
lámvédelmi megoldásainak biztosítása.

Elvárás:
• villanyszerelői végzettség;
• hasonló munkakörben szerzett 3-5 év szakmai
tapasztalat;

• „B” kategóriás jogosítvány.

Előny:
• ívhegesztői vagy CO2 tudás;
• proaktív, ügyfélbarát hozzáállás;
• megbízhatóság.

GÉPÉSZ
Feladatok:
• általános gépészeti feladatok ellátása;
• távfűtő rendszerek telepítése, javítása, karban-
tartása.

Elvárás:
• hőtechnikai ismeretek megléte;
• víz/gáz/fűtésszerelő végzettség és /vagy erre
vonatkozó technikusi képesítés, valamint

• ív és/vagy lánghegesztői képzettség;
• „B” kategóriás jogosítvány.

Előny:
• hasonló munkakörben szerzett 3-5 év munkata-
pasztalat;

• CO vagy AVI tudás.

Amennyiben a fenti pozíciók egyike felkeltette
az érdeklődését, küldje el fényképes önéletrajzát

bruttó fizetési igényének, valamint a
pozíció nevének megjelölésével az

allas@veolia.com
e-mail címre legkésőbb 2015. május 20–ig!

23
14

66



24 ÉRDI ÚJSÁG| 2015. május 13. |    sztárvilág

A népszerű tévés harminc éve van a pályán, azóta 
kopogtat be az otthonunkba. Eredetileg színész 
akart lenni, követve híres művész rokonai, Latinovits 
Zoltán és Bujtor István példáját, de az élet másként 
döntött. Sportriporter lett, majd „játékmester”, idén 
pedig az év műsorvezetője…
n Temesi LászLó

– Tavaly is ön kapta ezt a díjat, 
bizonyára most is örült neki, hi-
szen a szakma, a szakmai újság-
írók ítélték oda. Sokan „elszáll-
nak” egy ilyen dicsőségtől…

– Rosszul teszik, hiszen ez az 
a szakma, amelyben napról nap-
ra bizonyítani kell, magas szín-
vonalon teljesíteni, nem lehet a 
babérokon ülni. Különben sem 
vagyok az a típus, aki a sikerek-
től megszédülne. A díj fényében 
azért többi kollégámról se feled-
kezzünk meg, ők is jól teljesítet-
tek, legfeljebb kevesebb lehető-
séget kaptak, mint én, talán 
ezért is gondolt rám a „zsűri”. 

– A szakmától megkapta a fi-
gyelmet, a nézők is kedvelik. Mi-
lyen visszajelzést kap tőlük?

– Az utcán sokan gratulálnak 
nekem. Fontos, hogy milyen visz-
szajelzést kapok, talán fonto-
sabb is, hiszen kaphatok bármi-
lyen díjat, ha nem nézik a műso-
raimat. Önerősítőként hat a kö-
zönség szeretete!

– Egykori sportolóként és 
sportriporterként ismerhettük 

meg, de a vetélkedőműsorok vi-
lágában is otthonosan mozog. 
Melyik áll mégis közelebb önhöz?

– Mindkettő másfajta gondol-
kodást igényel. Addig jó így, és 
szerez örömet számomra mind-
két típusú munka, míg kiegészí-
tik egymást. Jólesik egyikből a 
másikba kirándulni, különösen, 
ha valamelyikből túl sok jut. 
Ilyenkor szinte menekülök a má-
sik területre… A sport termé-
szetesen központi téma marad 
az életemben, hiszen magam is 
sportoltam, sokat köszönhetek 
neki. Kézilabdáztam, ezért ked-
venc a foci mellett, egy sérülés 
szakította félbe sportkarriere-
met. Az érdi női csapat sikereit 
örömmel kísérem figyelemmel, 
gratulálok a lányoknak és szur-
kolok kitűnő eredményeikért.  

– Feltehetően nem bánja már, 
hogy nem lett színész, de azért 
nyomon követi híres művész ro-
konai utóéletét? Bujtor Istvánról 
nevezték el nemrég a szomszé-
dos tétényi Klauzál Ház nagy 
színháztermét. Mit szólt hozzá, 
amikor meghallotta a névadást? 

– Örültem neki, mert nagy 
megtiszteltetés és büszke va-

gyok rá. Eleve jó érzéssel és 
büszkeséggel tölt el, hogy ilyen 
családhoz tartozhatom. A ne-
vemhez mindig igyekeztem mél-
tó lenni! Anyai ágon vagyok 
Gundel. 1991-ben vettem fel hiva-
talosan ezt a nevet, bár már előt-
te is így ismertek a szakmában, 
mert volt egy Takács Gábor 
nevű kollégám, ezért toldottam 
meg a nevemet. A dédapám volt 
Gundel Károly, István nagyapja, 
akinek tizenhárom gyereke 
született! 

– Szép, nagy család… Össze-
tartóak a Gundelek? 

 
– Igen szerteágazó famíliáról 

van szó, szétszóródva éltek, él-
nek a világban, de azért ismer-
ték egymást és tartották a kap-
csolatot. Latinovits Zoltánnal 
sajnos nem találkoztam, de Buj-
tor Pistával és Frenreisz 
Karesszal sokszor. Világéletük-
ben elfoglalt emberek voltak, 
ezért mindig nagyon nehéz volt 
összehozni a népes családot. 
Néha megnéztem a színházban 
vagy a koncerten őket, ilyenkor 
persze elbeszélgettünk. S ők is 
megnéztek engem – a tévében…

– Számtalan vetélkedőt és 
sportműsort vezetett az évtize-
dek alatt, s vezet most is. Mikor 
jut ideje a családjára?

– Sajnos, nagyon kevés jut rá. 
Ennek ellenére, azért igyek-
szem minden szabadidőmet a 
három gyermekemmel és a fele-
ségemmel tölteni. A legfonto-

sabb az, hogy ha viszonylag ke-
veset is tudunk együtt lenni a 
gyerekekkel, jelen kell lennünk 
az életükben, sokat kell beszél-
getni velük, amelyekből egyéb-
ként magunkról is sokat meg-
tudhatunk.

– Mit tudott meg önmagáról?

– Például, hogy sokáig csön-
des és türelmes vagyok, de az-

tán hirtelen elpattan a húr és 
minden átmenet nélkül robba-
nok. Lehet, hogy nem mindig jó-
kor, és ez bizony elgondolkodtat, 
de úgy látszik, nemcsak mi ne-
veljük a gyerekeinket, hanem ők 
is bennünket…

– Sportolnak?

– A feleségem és a gyermeke-
im is. A nagy fiam kézilabdázik, 
a kisebbik focizik, méghozzá 

nagyon komolyan, a felcsúti 
Puskás Akadémiában, a lányom 
pedig kosárlabdázik. Én is 
igyekszem néha egy kis moz-
gással karbantartani magam.

– Mióta élnek Érden és mit sze-
ret ebben a városban?

– A nyugalmat, a csendet, a 
madárfüttyöt. 1999-től élünk a 
Parkvárosban és nagyon meg-
szerettük a várost, valószínűleg 
itt fogjuk már leélni az életün-
ket, legalábbis nem tervezünk 
innen elmenni. Hamar beérek 
Érdről a munkahelyemre, és 
ami még nagy előny az ottho-
nomban, hogy egy óra alatt le 
tudom nyírni a füvet…

– Ha már a természet szóba 
került, gyermekei hamarosan ki-
repülnek a családi fészekből…

– Valóban, lehet, hogy ez lesz 
az utolsó nyár, amikor együtt 
mehetünk nyaralni. Andalúziá-
ba készülünk, reméljük, össze-
jön, biztonságképp már lefoglal-
tam az utat.

– Az idei nyár ezek szerint csen-
desebbnek ígérkezik, mint a ta-
valyi, amikor Brazíliában töltött 
heteket, igaz munkával.

– A labdarúgó-világbajnok-
ság óriási élmény volt, de alapos 
felkészüléssel járt, nem nagyon 
maradt városnézésre idő. Egy 
ilyen nagyszabású sportese-
mény közvetítése sosem nyara-
lás! Hamarosan indul az MTVA 
sportcsatornája, ahol számíta-
nak a munkámra és megint lesz 
Játék határok nélkül nemzetkö-
zi vetélkedő, tehát nem fogok 
unatkozni a következő hónapok-
ban sem. 

Gundel Takács Gábor az év férfi műsorvezetője

Színész akart lenni, sportriporter lett

„Ez az a szakma, amelyben napról 
napra bizonyítani kell, magas szín-
vonalon teljesíteni, nem lehet a ba-
bérokon ülni”

ÉRDI ÚSZÓ SPORT Kft. Telefon: +36-20-22-15-502 erdiuszo@gmail.com swimmingerd.hu

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: Fülöp Henriett +36/ 20 22 15 502

Kedves Szülők!
Értesítjük önöket, hogy az Érdi Úszó
Sport Kft. idén is sok úszással, él-
ményekkel gazdag programokkal
vár minden gyermeket 4 éves kortól
(úszástudástól függetlenül) a nyári
úszótáborába!

LegFOnTOSabb
TuDnIvaLÓK:
– mindennap 8.00–16.00 óráig
tartjuk foglalkozásainkat

– ebédet és uzsonnát biztosí-
tunk

– egy tábori nap ára 3900/nap
– testvérkedvezmény érvé-
nyesíthető (a második gyer-
meknél 3400/nap )

– kezdő gyermekek jelentke-
zését is várjuk (4 éves kor-
tól)

RÉSZLeTeS
PROgRamunK:

– tábornyitás/gyülekező
a Gárdonyi Géza Tanuszodánál
reggel 7.15-től 7.45-ig

– táborzárás 16.00 óra
(ügyelet 16.30-ig)

– napi 2x60 perces úszás reggel,
illetve délután

A két úszás között napközben szak-
emberek irányításával sportfoglalko-
zások (sorverseny, labdajátékok, foci
stb.), valamint különböző színes prog-
ramjaink várják gyermekeiket (rajz- és
kézműves-foglalkozás, éneklés-me-
sedélután). Helyszíneink: uszoda, ud-
var, tornaterem

a gyermekek csak abban az esetben
mehetnek egyedül haza a nyári nap-
közis foglalkozás helyszínéről, ha
ezt írásban, dátummal ellátva kéri a
szülő!

A foglalkozások
helyszíneit az érdi
Tanuszoda (Érd,
Gárdonyi Géza u. 1.),
valamint a Gárdonyi
Géza Ált. Iskola (Érd,
Gárdonyi Géza u.
1/b) biztosítja.

TuRnuSOK IDőPOnTja:
június 15–19., június 22–26.,
június 29–július 3., július 6–10.,
július 13–17., július 20–24.,
július 27–31.

jelentkezés: folyamatosan, de leg-
később az adott turnust megelőző
héten. (A tábor befizetését is leg-
később az adott turnust megelőző
héten kell rendezni.)
befizetés: június 1-jétől minden
hétfőn 16.00–17.15-ig a helyszínen
(uszoda) Fülöp Henriettnél
váRjuK jeLenTKeZÉSÉT!

InTenZív ÚSZáSOKTaTáS InDuL
KeZDőgyeRmeKeKRÉSZÉRe!!
június 15–31-ig intenzív, heti 5 alkalmas
úszásoktatásra várjuk gyermekeik
jelentkezését, 4 éves kortól!
Az egymást követő napokra épülő oktatás ugrásszerű
változást eredményez a részt vevő gyermekek tudásában.
Hiányzás esetén nincs lehetőség pénzvisszatérítésre, vi-
szont a hiányzott óraszámmal megegyező le nem úszott
óra pótolható, a nyári intenzív tanfolyamok végéig!

az oktatás időpontja:
Hétfőtől péntekig 16.00–17.00 óra között
Helyszíne:Érd, Gárdonyi Géza u. 1. tanuszoda
Az úszásoktatás egyhetes ára 6000 Ft
(testvérkedvezmény érvényesíthető)

befizetés:
június 15-től hétfőnként
16.00–17.15 óra között
az uszodában
FülöpHenriettnél.

Jelentkezni lehet az alábbi
telefonszámon:
Fülöp Henriett (06/20 22 15 502)
Érdi Úszó Sport Kft.
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