
1ZalaegersZegi 7 nap

XXV. évfolyam, 19. szám 
2015. május 20. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Húsz helyszín, hétszáz ember, 400 köbméter szemét
Érden több mint kétszázan csatlakoztak a Dunaparty összefogáshoz: őket Ófalu több pontján is várták   17. oldal

Érdi  Újság
Tovább segítik a 
devizahiteleseket
Bíróság jöhet Érdre, felújít-
ják a templomot Tárnokon, 
Diósd pedig óvodabővítés-
re kaphat támogatást – so-
rolta a közeljövőben várha-
tó fejlesztéseket és intézke-
déseket sajtótájékoztató-
ján Aradszki András (Fidesz–
KDNP), térségünk ország-
gyűlési képviselője.

n 6. oldal

20 éves a Poly-Art
Emlékezés az alapítóra, élő 
interjú Somfai Istvánnal, 
versek a megjelent kiadvá-
nyokból, arcok és pillanat-
képek a múltból, képzőmű-
vészeti villámkiállítás a je-
lenből – így ünnepelték az 
évfordulót.

n 8–9. oldal

Idősek ellátása
A Jázmin utcai nappali ott-
honban virágot ültetnek, 
társasjátékoznak, zenét 
hallgatnak vagy csak be-
szélgetnek. A Szociális Gon-
dozó Központ tagintézmé-
nye a Hivatalnok utcából 
költözött ide az év elején. 

n 18. oldal

Harmadszor is bronzérmesek  
a címvédő kézis lányok

Megvédte bronzérmét az ÉRD női kézilabdacsapata a magyar bajnokságban, miután a bronzpárharc második mérkőzésén Dunaújváros-
ban a végletekig kiélezett mérkőzésen büntetőpárbajban múlta felül a Kohászt. A szurkolók már a találkozó előtt három órával gyülekez-
tek az Érd Aréna előtt. Az első, 26–18-as érdi győzelem után mindenki bizakodó volt – még a játékosok is, akik nem akarták húzni az időt, 
két meccsen szerették volna eldönteni a párharcot. Azt a mintegy 110 jegyet, amelyek a dunaújvárosi vendégszektorba szóltak, hamar el-
kapkodták a kézilabdacsapat szurkolói csoportjának tagjai, a Dragonok. 21. oldal

Irány a nyári tábor! 
A Batthyány sportiskola pe-

dagógusainak vezényletével 
nyílik meg a tanév végén a 
nyolchetes napközis tábor a 
Favágó utcában. A program 
idén is színes lesz: kirándulá-
sok, sportrendezvények, 
kézműveskedés, előadások 
szerepelnek a palettán. A gye-
rekek kirándulni is mennek 
majd – például Szentendrére 
vagy Alcsútra. A tábor a részt-
vevőknek ingyenes, csupán az 
étkezésért kell fizetni, a költ-

ségeket Érd városa állja. A 
napközis tábor minden általá-
nos iskolai korosztálynak szól. 
A felügyelő tanárok mellett 
ügyeletes gyermekorvos is a 
rendelkezésre áll majd. Az ét-
kezés díja érdi lakcímmel ren-
delkező gyermekek esetén 
7000 forint/hét. A rászoruló 
családoknak pedig 4250 forint 
hetente. Érdemes mielőbb je-
lentkezni, mert a helyek gyor-
san betelnek. (Részletek a 3. 
oldalon.)

Újabb támogatás Érdnek
Fejlesztési megállapodást köt Magyarország 23 me-

gyei jogú városával, köztük Érddel is a kormány. Ezért 
várhatóan május végén, június elején Érdre látogat Or-
bán Viktor miniszterelnök – jelentette be T. Mészáros 
András polgármester. A településeknek már be kellett 
mutatniuk fejlesztési elképzeléseiket. Érd három ütem-
ből álló tervezetet készített. Ez a 2015-től 2024-ig tartó 
időszakot öleli fel, és segítségével az intézményrend-
szert, a gazdaságot és az infrastruktúrát fejlesztené a 
város. A polgármester bízik abban, hogy az infrastruk-
túra fejlesztésére még az idén megkapja a pénzt a vá-
ros. A többi fejlesztésre a szükséges forrás mintegy 200 
milliárd forint. (Részletek a 7. oldalon.)
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Élő örökségünk nyo-
mában – ez a mottója 
az idei nyári napközis 
tábornak, amit hagyo-
mányosan a Favágó 
utcában szervez az ön-
kormányzat, a Batthyá-
ny iskola pedagógusai-
nak közreműködésével. 
A június 22-től augusz-
tus 14-ig tartó nyolc 
hét programja idén is 
színes lesz: kirándulá-
sok, sportrendezvé-
nyek, kézműveskedés, 
előadások szerepelnek 
a palettán. 

Van, aki már alig várja, 
mert tavaly is olyan jó volt. 
Vannak, akik még soha nem 
próbálták, de jókat mesél-
tek a gyerek iskolatársai, 
így idén elküldenék. És per-
sze olyan is akad, aki in-
kább tematikus, vagy épp 
ottalvós táborokat választ a 
csemetének. Egy biztos: 
egyre többen élnek a lehető-
séggel, és veszik igénybe 
egy-egy hétre, vagy akár 
hónapra az önkormányzat 
nyári napközis táborát. Ami 
ugyan ingyenes, hiszen 
csupán az étkezésért kell 
fizetni, de korántsem pusz-
ta „gyermekmegőrző”: a tá-
borok évente változó házi-
gazdái, azaz az érdi iskolák 
azon munkálkodnak, hogy 

a program színvonalas és 
változatos legyen, és minél 
több élményt nyújtson – 
tisztában vannak ugyanis 
azzal, hogy sok gyereknek 
ez a napközi jelenti a nyara-
lást. A programokat az ön-
kormányzat finanszírozza.

Az előző két esztendőben 
a Teleki iskola vezette a tá-
bort, tőle veszi át a staféta-
botot a Batthyány sportis-
kola, megőrizve a korábbi 
években kialakult szokást: 
ők is egy témára fűzik fel a 
nyolc hét programjait. „Élő 
örökségünk nyomában: só-

lyomszárnyon Magyaror-
szág fölött, avagy mi talál-
ható tíz nemzeti parkunk-
ban” – ez a mottója az idei 
nyári tábornak.

– Szeretnénk, ha a gyere-
kek nemcsak a különféle 
tájegységek élővilágába, 
hanem épített kulturális ér-
tékeinkbe, illetve a népha-
gyományokba is betekin-
tést nyernének. Minden hé-
ten máshová tervezünk ki-
rándulásokat: a Szentend-
rei Skanzenba, a Pálvölgyi-
barlagba, Gántra, Alcsútra, 
Ócsára, illetve a Budakeszi 
Vadasparkba – sorolta Kő-
nigné Ferencz Zsuzsanna, 
aki kolléganőjével, Szabó 
Margittal együtt többször 
is részt vett már a gyerekek 
nyári napközis táborozta-
tásában. A nyolc hét – azaz 
a június 22-től augusztus 
14-ig tartó táboros időszak 
– természetesen nemcsak 
kirándulásokból áll majd: 
lesznek gyerekeknek szóló 
előadások meghívott ven-
dégekkel, vetélkedők, dal-
tanulás, kézműves- és 
sportfog la lkozások is. 
Utóbbiakhoz rendelkezésre 
állnak majd a sportiskolá-
ból a táborba szállított esz-
közök is. 

Természetesen marad idő 
és lehetőség a sok-sok sza-
bad játékra – hiszen nincs is 
ideálisabb hely például a 
bunkerépítésre, mint a ha-
talmas fenyők alatt, ahol a 
legnagyobb hőségben is jár 
a szél, és – a szervezők jó-
voltából – mindig akad ki-
mustrált kerékgumi az épít-
kezéshez…

– Bár általában az alsó ta-
gozatosokat szokták szüle-
ik táborba íratni, hiszen a 
nagyobbak már nem igé-
nyelnek felügyeletet, a nyári 
napközis tábor minden álta-
lános iskolai korosztálynak 
szól. A legkisebbek szülei-
nek sem kell aggódniuk: 
minden húsz gyermekre jut 
egy felügyelő tanár, emel-
lett állandó védőnői szolgá-
lat is van a táborban, és az 
ügyeletes gyermekorvos is 
a rendelkezésünkre áll. 

Ami az étkezést illeti, tíz-
órait, ebédet és uzsonnát 
kapnak a gyerekek, amit – 
csakúgy, mint évközben – a 
Pensió szállít – tette hozzá 
Kőnigné Ferencz Zsuzsan-
na.

Befizetni legkésőbb a ki-
választott hetet megelőző 
pénteken lehet – ha még van 
hely az adott turnusra; ta-

valy ugyanis előfordult, 
hogy már két hétre előre 
sem akadt. A szülők termé-
szetesen több turnusra is 
befizethetnek.

Idén is lesz különbusz, 
ami reggelenként a táborba, 
illetve onnan hazaszállítja 
a gyerekeket, és a város 
több pontján megáll. Erről a 
jelentkezési lapon találhat-
nak tájékoztatást az érdek-
lődők. Orvosi vizsgálat nem 
szükséges a táborozáshoz, 
a szülőnek csupán nyilat-
koznia kell a gyermeke 
egészségi állapotáról.

Ahogy minden évben, 
most is 120 gyermeket tud 
egyszerre befogadni a Fa-
vágó utcai tábor, így annak, 
aki már most tudja, melyik 
héten szeretné csemetéjét 
táboroztatni, érdemes jó 
előre befizetnie az adott 
hétre az étkezés díját (lásd 
keretes írásunkat). 

Jelentkezési lapot min-
denki a saját iskolájában 
kérhet, vagy a Batthyány 
iskola weboldaláról töltheti 
le (erdisportiskola.sulinet.
hu). A befizetéseket, jelent-
kezéseket az Intézményi 
Gondnokság (Budai út 14.) 
kezeli.

n ÁdÁm Katalin

| 2015. május 20. |    közérdekű a hét témája    | 2015. május 20. |

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

Így kell jelentkezni 
A közgyűlés áprilisi döntése alapján a nyári tábor térítési díja 
érdi lakcímmel rendelkező gyermekek esetén 7000 forint/hét. 
A szociálisan rászoruló családok kérelem alapján kedvezményt 
kaphatnak: nekik 4250 forintba kerül egy hét. A kedvezményt a 
szociálpolitikai csoportnál lehet igényelni. Ha van szabad kapa-
citás, a tábor nem érdi lakóhellyel rendelkező gyerekeket is fo-
gad, nekik 13 250 forintot kell fizetniük öt napra.
A jelentkezést, befizetést személyesen is lehet intézni a 
gondnokság irodájában (Budai út 14.), ahol hétfőnként este 
hat óráig, keddtől csütörtökig délután három óráig, pénte-
ken délig várják a szülőket. Aki nem személyesen, hanem 
elektronikus úton intézné a jelentkezést, a gondnoksag@
erd.hu elektronikus levélcímre küldheti a kitöltött doku-
mentumot, a térítési díjat pedig átutalhatja a 12001008-
00209692-00100009 (Raiffeisen Bank Zrt.) számlaszámra.

Sólyomszárnyon Magyarország fölött, avagy mi található tíz nemzeti parkunkban

A tanév végétől mindenkit vár  
a Favágó utcai nyári napközis tábor

Az előző két évben a Teleki Iskola vezette a tábort, tőle veszi át a stafétabotot a Batthyány sportiskola
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Érdi  Újság

Negyvenkét esztendeje tart Érden birkózóedzéseket. Kezdetben egy tan-
teremben, fakeretes szőnyegen dolgoztak a gyerekek, ma már az ország 
egyik legkorszerűbb birkózótermében, mégis úgy látja: az volt az aranykor 
– még akkor is, ha előfordult, hogy az utcán edzettek, mert nem tudta 
fizetni a bérleti díjat. Az elmúlt évtizedek alatt számtalan tanítványa ért el 
nemzetközi sikereket, munkájáért harminc alkalommal tüntették ki.  
Tar Mihállyal, az Érdi Spartacus SC vezetőedzőjével beszélgettünk.
n ÁdÁm Katalin

– Nem Érden született, 
még csak nem is itt nőtt fel, 
mégis az ön nevéhez fűződik 
az Érdi Spartacus megalaku-
lása. Hogy is történt ez? 

– Hajdúszováton szület-
tem, Hajdúszoboszlón bir-
kóztam, aztán ’72-ben fel-
kerültem a Honvédba. ’73 
tavaszán – húszéves voltam 
akkoriban – megkerestek, 
hogy a Spartacus csinálna 
Érden egy szakosztályt, 
vállalnám-e. Az edzőim ak-
kor már megvolt; azt még 
az érettségi idején megcsi-
náltam.

– Feladta a sportolói pá-
lyafutását azért, hogy edző 
lehessen?

– Eltört a kezem, nem vet-
ték észre az orvosok, és rosz-
szul forrt össze… Így már 
nem volt érdemes folytatni. 
Százhalombattára, a MOL-
hoz (akkor persze még más-
képp hívták) kerültem sport-
állásba. Több mint harminc 
évig dolgoztam a cég bizton-
ságtechnikai részlegénél, 
közben egyedül vittem heti 
három edzést Érden, és min-
den hétvégén versenyre jár-
tam a gyerekekkel. Kezdet-
ben a 220-asban, mai nevén 
a Kós szakiskolában tartot-

tam az edzéseket, egy fake-
retes, vászonponyvás sző-
nyegen, amit hat gyerek se 
bírt el. Akkor még a fővárosi 
Spartacus kihelyezett tago-
zata voltunk, de mindig nagy 
önállóságot élveztünk. Ami-
kor aztán megépült a Bolyai 
iskola, odaköltöztünk a fiúk-
kal. 

– Sokan jártak birkózni ak-
koriban?

– Hetvenhárman voltak, 
nem láttam a sor végét… 
Sokkal könnyebb dolgom 
volt akkor edzőként.

– Egyedül, ennyi gyerekkel?!

– No igen, de akkor még 
akartak. Ma a húszéves 
azért nem jön edzeni, mert 
nincs, aki idehozza. Régen 
hányat hoztak kocsival? 
Egyet se. Jöttek gyalog. 
Még olyan is volt, aki titok-
ban járt, meg ne tudja az 
apja, el ne verje… Fél hattól 
nyolcig, kilencig edzettünk, 
és minden edzés hat kilo-
méter futással indult. Bez-
zeg a mai srácok másfél óra 
után összeesnek, meghal-
nak. A fizikai felkészítést is 
egyre alacsonyabb szintről 
kell kezdenünk – igaz, a 
gyerekek is jóval fiatalabb 
korban jönnek, mint régen, 
hiszen ma már óvodás, kis-
iskolás korban beíratják 
őket, míg régen 10–11 éve-
sen kezdték a birkózást. 
Ennek is megvan az oka: a 
mostani világban pici kor-
ban rá kell szoktatni a gye-
rekeket a mozgásra, mert 
később nem lehet elszakíta-
ni őket a tévétől, számító-
géptől. 

– Ugyanakkor ma is szép 
sikereket érnek el.

– Igen, vannak húzóne-
vek a csapatban, ahogy 
mindig is voltak. Persze mi 
is kerültünk nehéz helyzet-
be: egyik télen nem tudtuk 
fizetni a terembért, bezár-
ták előttünk az ajtót. A gye-
rekek felöltöztek, berakták 
a cuccokat a kocsiba, és 
kint futottunk, edzettünk 
az utcán. Végül a polgár-
mester segített ki minket. 
Aztán 2002-ben létrehoz-
tuk a Batthyány sportisko-
lát, és most már tizenhá-
rom éve, hogy tanórai kere-
tek közt is tartunk edzése-
ket. Korábban az iskolához 
tartozó faházban voltak az 
egyesületi edzések is, de 
onnan átköltöztünk az Érd 
Arénába, ahol nemcsak 
uszoda és kézilabda-, ha-
nem birkózóterem is van.

– Ahová ma már nemcsak 
a fiúk járnak. Mennyire 

népszerű a lányok körében a 
birkózás?

– Külföldön nagyon, főleg 
Japánban; de Európában is 
egyre több lány birkózik. A 
sportágnak egyébként nem 
ez az aranykora. Korábban, 
amikor csak a foci meg a 
kézlabda volt a birkózáson 
kívül, rengeteg gyerek jött 
hozzánk. Ma? Mehet úszni, 
röplabdázni, karatézni, 
dzsúdózni… Pedig a birkó-
zás nagyon jó sport, ugyan-
is minden területet fejleszt: 
a gyorsaságot, ügyességet, 
fizikai és szellemi képessé-
geket egyaránt. Mégis keve-
sebb a gyerek, mint régen. 
És amíg egykor három he-
gyet kellett megmozgat-
nunk azért, hogy eredmé-
nyeket érjünk el, most ha-
tot-nyolcat. A fiatalok nem 
vállalják a munkát, és a 
szülői háttér is gyenge – 
enélkül pedig nem működik 
a dolog. Kevés család alkal-
mazkodik az edzések, a ver-
senyek időpontjához. 

– Miből tudja fenntartani 
magát az egyesület?

– Szponzorok nemigen 
vannak, legalábbis ami a 
pénzbeli támogatást illeti. A 
tagdíjakon felül az önkor-
mányzati, illetve a szakszö-
vetségtől érkező támogatás-
ból működünk. Ez utóbbinál 
nagyon szigorú az elszámo-
lás, rendszeresek az ellen-
őrzések. A napjaim nagy 
része papírmunkával telik. 
Ott van a dokumentáció, a 
pályázatok, igazolások, 
egyebek…  

– Emellett itt van minden 
edzésen.

– Igen, lejövök négy kö-
rül, és fél kilencig lent va-
g yok.  Vezetőedzőként 
együtt kell tartanom a csa-
patot, és beszállok a cent-
rumedzésekbe is. Most már 
szeretném átadni a fiata-
loknak a stafétabotot, mivel 
nem győzöm – az imént fel-
soroltak mellett intéznem 
kel l az alapítványunk 
ügyeit is, ráadásul társel-
nöke vagyok a Sumo Szö-
vetségnek, ami szintén sok 
munkát ad.

– Jut idő a pihenésre?

– Nemigen, hiszen egy év-
ben kb. 80 versenyen ve-
szünk részt, úgyhogy a hét-
végék is foglaltak. Mindig 
azt mondom, hogy majd jövő-
re… Igaz, idén elmegyünk 
nyaralni a lányomékkal és a 
három unokával. Így, hogy a 
nagyszülők is jönnek, ők is 
ki tudnak kapcsolódni egy 
kicsit.

– A családja hogy viszo-
nyul a birkózáshoz? Nem so-
kallják néha?

– A feleségemmel a gimná-
zium óta együtt vagyunk, ő 
ebbe „nőtt bele”. A fiam maga 
is birkózott, de azért annak 
nem örültek a gyerekek, hogy 
én bizony nem tudtam őket 
elvinni a vidámparkba meg 
az állatkertbe, hiszen hétvé-
genként versenyekre mentem 
– ahová persze a fiam is elkí-
sért. Ma már ő is szakedző; 
egyetemet végzett, ahogy a 
lányom is. Öt unokám van, 
kettő közülük birkózik. 

– Az Érdi Spartacusszal 
rengeteg eredményt ért el – a 
szoba, ahol most ülünk, tele 
van a versenyeken elért tró-
feákkal. Mire a legbüszkébb?

– A csapatra. Minden kor-
ban kialakult egy kollektíva; 
a gyerekek, a szülők barátok 
lettek, és ezek a kapcsolatok 
a mai napig tartanak. Volt 
olyan edzőtáborunk – min-
den évben Dunavecsére me-
gyünk –, amire a negyven 
gyerek mellett hatvan szülő 

jött el. Ez persze a múlt; ma 
már a szülők nem tudnak tíz 
napra elszakadni a munká-
tól, és kevésbé érnek rá kap-
csolatokat teremteni. 

– Pedig minden esztendő-
ben megrendezik a családi 
sportnapot is, hagyományo-
san május utolsó előtti hét-
végéjén. Ez igazán jó alka-
lom a barátkozásra, ismerke-
désre…

– Ezzel a rendezvénnyel 
köszönjük meg minden esz-
tendőben a városnak, hogy 
támogat minket. Idén 24-én 
tartjuk a sportnapot a Bat-
thyány iskola, illetve az óvo-
da melletti „faházban”, és a 
hozzá tartozó területen. 
Íjászkodunk, focizunk, lesz-
nek nagy kártyacsaták, és a 
gyerekek bent, a szőnyegen, 
kipróbálhatják a birkózást 
is. Ahogy minden évben, 
most is lesz főzőverseny, va-
lamint egy meglepetésven-
dég: Növényi Norbert tart 
élménybeszámolót nekünk. 
Sok szeretettel látunk min-
den érdeklődőt, és a sporto-
lóinkat, az ő családjukat. 
Ezek a rendezvények mindig 
jól összekovácsolják a csa-
patot.

– Mint említette, rájuk, 
azaz a csapatára a legbüsz-
kébb. Eredmények, érmek 
közül mit emelne ki?

– Talán Merci (Dénes Mer-
cédesz – a szerk.) első ara-
nyát. Ő nyerte világverse-
nyen Magyarország első női 
aranyérmét. Természetesen 
más nagyon emlékezetes 

versenyeken is részt vet-
tünk, és voltak olyan világ-
bajnokságok, amikor tíz 
aranyat szereztünk. Én 
egyébként azt tartom: min-
dig a nehéz győzelem a leg-
jobb; ami fogcsikorgatva, 
kínlódva jön össze, annak 
van értéke. Büszke vagyok 
egyébként az Érd város dísz-
polgára címre is, amit 2007-
ben nyertem el. 

– Nagyon sok eredményes 
sportoló nőtt ki a keze alól. 
Több mint ötven év tapasz-
talata alapján kinek nem 
ajánlaná a birkózást?

– Olyan nincs! Mindenki-
nek ajánlom. Jött már hoz-
zám olyan gyerek, akinek 
kacska keze volt, őt se küld-
tem el. Volt – más egyesüle-
teknél – olyan edző, aki válo-
gatott, hogy te, meg te, meg 
te jöhetsz, a többiek meg 
nem, mert eredményt kell 
produkálni. Nálam ilyen 
sose volt. Jöhet duci és so-
vány – a lényeg, hogy legyen 
a gyerekből ember. Ha ered-
mény is lesz, az plusz áldás. 
Persze, az is igaz, hogy mu-
száj letenni valamit az asz-
talra, hiszen a fennmaradá-
sunk lehet a tét. 

– Évtizedekig álmodtak 
egy jól felszerelt birkózóte-
remről. Mára az álom valóra 
vált, nem is akárhogy, hiszen 
az Aréna-beli az ország egyik 
legkorszerűbb birkózóterme. 
Mi hiányzik még, milyen vá-
gyai vannak?

– Sok-sok gyerek, aki akar 
dolgozni.

Interjú Tar Mihállyal, az Érdi Spartacus SC vezetőedzőjével

Mindig a nehéz győzelem a legjobb

„Büszke vagyok egyébként az Érd város díszpolgára címre is, amit 2007-ben nyertem el”

„Pici korban rá kell szoktatni a gyerekeket a mozgásra, mert később nem lehet elszakítani őket a tévétől, 
számítógéptől”

Papírmunka. Dokumentációk, pályázatok, igazolások, egyebek… 
szponzorok elvétve

Tar Mihály
1953-ban született, érettségi után általános vegyészetet ta-
nult, közben elvégezte a TF edzői, majd birkózó szakedzői 
szakát is. 31 esztendeig dolgozott katasztrófavédelmi veze-
tőként, emellett 1973-tól 2002-ig a Budapesti Spartacus SC 
kihelyezett érdi tagozatánál volt alapító edző, 
2003-tól az Érdi Spartacus SC-nél vezetőedző, 2013-tól 
ugyanitt Nagycentrum vezető, Centrum vezetőedző. Ő ala-
pította meg 15 esztendeje az egyesület sumo szakosztályát 
is. Az Érdi Birkózókért Alapítvány, valamint az Érdi Spartacus 
SC elnöke, a Magyar Sumo Szakszövetség társelnöke; előb-
biek mellett több szakmai társaságban is elnököl(t). 
Számtalan tanítványa ért el kimagasló nemzetközi sikere-
ket. Kiváló edzői munkáját 1986-ban Kozma István emlék-
plakettel ismerték el; azóta számtalan más kitüntetést nyert 
el, többek közt miniszteri dicséreteket, a Magyar Sportért 
Kitüntető címet, a Magyar Birkózó Szövetség Fair Play díját 
és Érd díszpolgári címét, és több alkalommal is ő volt az év 
edzője. 2013-ban a Magyar Birkózó Szövetség „Fél évszázad 
a birkózósportban” elismeréssel tüntette ki – hogy csak pá-
rat soroljunk a 30 kitüntetés és díj közül. Családjával évtize-
dek óta Diósdon él; két gyermeke, öt unokája van, akik közül 
kettő az Érdi Spartacusnál birkózik.
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Szombaton ismét megnyi-
totta láthatatlan kapuit a 
Magyarok Érdi Vására a fő-
téren. Reggel még aggódva 
kémlelték az eget az áru-
sok, de mire a városlakók 
zöme felébredt és a főtér felé 
indult, kisütött a nap. Déltől 
tréfás vetélkedők várták a 
kicsiket és nagyokat, de ki-
próbálhatták magukat a 
mesterségbemutatón is: a 
csipkeverés, a fafaragás és 
a kovácsmesterség titkaiba 
is beleshettek a kíváncsis-
kodók. 

A színpadon volt fúvós- és 
citerazene, ovis néptánc és 
karének, dobpergés meg 
könnyűzene is. 

Az árusok többsége már 
visszatérő a Magyarok Érdi 
Vásárában, de most is akad-
tak jó néhányan, akik elő-
ször hozták el árujukat a 

h a g y o m á n y o s 
érdi rendezvény-
re. Bíró Ilona is, 
aki – bár érdi vál-
lalkozó – most ál-
lította fel asztalát 
először. A saját 
receptjei alapján, 
cukor- és tartósí-
tószer-mentesen, 
kizárólag g yü-
mölcsből készült 
édességeit kínálta 
a vevőknek. Volt 
fazekas, aki Bajá-
ról érkezett, ő is először kí-
nálta portékáját az érdiek 
vásárán. Ha a kemencébe 
való cserépedényeknek 
nem is, de körtemuzsikái-
nak már délelőtt is nagy volt 
keletje, a gyerekek nagyon 
örültek a vásárfiának.

Rengeteg házilag készült 
finomságot: lekvárokat, 

húsételeket, italokat kóstol-
hattak és vehettek az érdek-
lődők, de válogathattak szé-
pítőszerek, ruházat, lábbe-
lik, bőrszíjak között is. A 
vásáron kizárólag kézmű-
vesek, kisiparosok által elő-
állított portéka talált itt is-
mét vevőre.

n BE 

Sokan először hozták ki árujukat 
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Fejlesztési megállapodást köt Magyarország 23 
megyei jogú városával, köztük Érddel is a kor-
mány a Modern Városok Program keretében. 
Ezért várhatóan május végén, június elején Érdre 
látogat Orbán Viktor miniszterelnök – jelentette 
be T. Mészáros András polgármester. 

A Modern Városok Prog-
ram keretében a kormány 
mind a 23 megyei jogú város-
sal fejlesztési megállapo-
dást köt. A kormányfő min-
den városba személyesen lá-
togat el. Eddig Miskolccal, 
Sopronnal, Egerrel, Zala-
egerszeggel, Debrecennel 
született együttműködés a 
programban. 

A településeknek be kell 
mutatniuk fejlesztési elkép-
zeléseiket. Mint T. Mészáros 
András polgármester el-
mondta, Érd is elküldte már 
programját.

– Egy három ütemből álló 
tervezetet készítettünk, ami 
a 2015-től 2024-ig tartó idő-
szakot öleli fel. Célja az intéz-
ményrendszer, a gazdaság és 
az infrastruktúra fejlesztése, 
illetve, „nulladik” ütemként a 
gazdaságfejlesztésre kijelölt 

területek – mintegy 150–200 
hektár – előkészítése. Ha si-
kerül kialakítani ezeket a 
gazdasági övezeteket, és 
megtelepednek itt különböző 
cégek, akár 10–20 ezer új 
munkahely is létesülhet, és 
minél többen helyben keres-
hetik meg a kenyerüket. Érd 
egyre gyengülő alvóvárosi 
pozíciója ilyen arányú mun-
kahelyteremtéssel meg is 
szűnne – jegyezte meg T. Mé-
száros András, aki szeretné, 
ha a nulladik ütemre még az 
idén megkapná a pénzt a vá-
ros.  2016-tól ütemezve kíván-
ják megkapni a többi fejlesz-
tésre a szükséges forrásokat 
– azaz mintegy 200 milliárd 
forintot.

A polgármester kitért 
arra is: amikor nagy cégek 
költöznek egy-egy városba, 
az általában kormányszintű 

megállapodás eredménye – 
ebben is szeretnék kérni a 
miniszterelnök segítségét.

– Jó lenne, ha a munka-
nélküliség szempontjából 

kevésbé hátrányos terüle-
tekre is nagyobb figyelem 
jutna. Érd lakosai szem-
pontjából Budapest közelsé-
ge ugyan előny, de a város 

komfortosabbá tétele szem-
pontjából kifejezetten hát-
rány – hangsúlyozta Érd 
polgármestere. 

n Á. K.

Május 12-én ünnepélyes keretek közt letették az 
esküt és átvették megbízólevelüket a Budapest 
Környéki Törvényszék érdi ülnökei. 

A ceremóniára a Polgárok 
Házában került sor, dr. 
Hilbert Edit, a törvényszék 
elnöke, valamint T. Mészáros 
András polgármester jelen-
létében. Az ülnök nem hivatá-
sos bíró, az ítélkezésben a 
hivatásos bírókkal azonos 
jogai és kötelezettségei van-
nak. Az ülnököket az illeté-
kes helyi  önkormányzatok 
választják ki a jelentkezők 
közül, megbízatásuk négy 
évre szól. Ülnök az lehet, aki 
legalább 30 és legfeljebb 70 
éves, büntetlen előéletű ma-
gyar állampolgár, és válasz-
tójoggal rendelkezik.

A Budapest Környéki Tör-
vényszék elnöke előtt 18 ül-
nök, egy pedagógus ülnök, 
valamint a Budapest Kör-

nyéki Közigazgatási és Mun-
kaügyi Bíróságnak hat új 
érdi ülnöke tett esküt, és vet-
te át megbízólevelét a pol-
gármestertől.

Dr. Hilbert Edit törvény-
széki elnök lapunknak el-
mondta: problémát jelent, 
hogy kevesen jelentkeznek e 
tisztségre, és főleg pedagó-
gus ülnökből van nagyon ke-
vés – Érden is mindössze egy 
tett esküt. – Rájuk nagyon 
nagy szükségünk van a fia-
talkorúak ügyeiben. Az ő 
esetükben az elsődleges cél 
a nevelés, és ahhoz, hogy ez 
az eljárásban és a büntetés-
ben is érvényesülni tudjon, 
nagyon fontos, hogy pedagó-
gus ülnök járjon el.

 n Á. K.

Modern Városok: Érd számít 
a kormánytámogatásra

A fejlesztésekhez összesen 200 milliárd forintra lenne szüksége Érdnek

Ülnököket eskettekKörtemuzsikával 
csalták elő a napot 

Felújítják az utakat, a Sárd utcában pedig csator-
narekonstrukció kezdődik a napokban. Ezen a 
héten megkezdődik a Diófa, Eperfa, Cseresznye-
fa utcák teljes szélességben történő felújítása – 
jelentette be T. Mészáros András polgármester.

 A városvezető kérte az 
érintett utcákban élők, arra 
járók türelmét, és egyben ja-
vasolta, hogy aki teheti, 
terelőutakon közlekedjen, 
ugyanis lesz olyan időszak, 
amikor teljes szélességben 
lezárnak egy-egy szakaszt.

– A Sárd utcában csator-
narekonstrukció kezdődik, 
az utat pedig az eredeti álla-
potára állítják helyre. Sze-
retném hangsúlyozni: itt el-
sősorban a csatorna minősé-
gének javítása a cél. Szeret-
nénk megoldani a felszíni 
vízelvezetési, illetve szenny-

víz elvezet éssel kapcsolatos 
gondokat is – tette hozzá a 
polgármester.

Mint Kopor Tihamér kép-
viselőtől (Fidesz–KDNP) 
megtudtuk, a Sárd utcai csa-
tornarekonstrukcióval kap-
csolatban lakossági fórumot 
tartanak csütörtökön 18 óra-
kor. Az érdeklődők megtud-
hatják a szakemberektől, 
mikor kezdődnek és meddig 
tartanak a munkálatok, va-
lamint azt is, hogy milyen 
forgalomtechnikai változá-
sok várhatók.

n Á. K.

Csatornarekonstrukció 
és útépítés kezdődik

Tervezett útkarbantartások június közepéig
20–27. hét
Tüske

21–22. hét
Aknász (Aknász 40. – Fuvaros 19.)
Aknász (Fényező – Aknász 40.)
Aknász (Fényező – Fuvaros)
Bádogos
Betonozó (Földmunkás – Fényező)
Bognár (Fényező – Bognár 33.)
Bognár (Fényező – Fűtő)
Bognár (Fuvaros – Bognár 20.)
Burkoló
Burkoló (Fuvaros – Favágó)
Daróczi
Darukezelő (Fuvaros – Favágó)
Esztergályos (Fuvaros – Favágó)
Faragó
Favágó
Fényező
Festő
Fonó (Teljes hossz)
Földmunkás (Esztergályos –  

Földmunkás 158.)
Földmunkás (Sóskúti – Esztergályos)
Fűtő (Bádogos – M7)
Hegesztő

Kőműves (Iparos – Szövő)
Kubikos
Üveges
Vincellér (Felsővölgyi – Fenyőfa)
Zengő

23. hét
Földmérő (Teljes hossz)
Kovács (Szövő – Tetőfedő)
Kőműves (Szövő – Tetőfedő)
Köszörűs (Iparos – Szövő)
Köszörűs (Szövő – Tetőfedő)
Kövező
Lakatos (Szövő – Tetőfedő)
Mester (Szövő – Tetőfedő)
Műszerész (Szövő – Tetőfedő)
Művezető (Szövő – Tetőfedő)
Olvasztár (Szövő – Tetőfedő)
Öntő
Szénégető
Tímár
Vájár
Vésnök

24-25. hét
Áfonya (Cseresznyefa – Folyondár)
Donga (Teljes hossz)

Fenyőfa
Fűzfa
Fűzfa (Makkfa – Jávorfa)
Kádár (Simító – Szövő)
Kályhás (Teljes hossz)
Kéményseprő
Kerékgyártó (Szövő – Tetőfedő)
Mahagóni (Teljes hossz)
Narancsfa (Folyondár – aszfaltig)
Naspolya (Teljes hossz)
Nyárfa
Nyírfa 
Platánfa
Rekettye
Ribizke
Somfa
Szedő (Teljes hossz)
Szerelő (Teljes hossz)
Szilvafa (Teljes hossz)
Takács (Kárpitostól teljes hossz)
Tetőfedő (Teljes hossz)
Tiszafa (Teljes hossz)
Tölgyfa (Teljes hossz)
Vereckei (Teljes hossz)

Bíróság jöhet Érdre, felújítják a templomot Tárnokon, Diósd pedig óvo-
dabővítésre kaphat támogatást – sorolta Aradszki András (Fidesz–KDNP), 
térségünk országgyűlési képviselője a közeljövőben várható fejlesztéseket 
sajtótájékoztatóján, amelyen energetikai államtitkárként végzett munká-
járól is beszámolt. Szót ejtett arról is: nem fejeződött be a devizahitelesek 
megsegítése, és kártalanítják a brókerbotrányok áldozatait.

Az Országgyűlés igen fontos 
vitát folytatott le a kiégett nuk-
leáris fűtőelemek tárolási stra-
tégiájáról. Magyarországot 
ugyanis európai egyezmény 
kötelezi a nagy aktivitású 
atomhulladék biztonságos el-
helyezésére – kezdte az ener-
getikai államtitkár. A politikus 
úgy vélte, ezzel kapcsolatban 
fontos tisztázni, hogy az atom-
hulladék hazai elhelyezése 
alól nem bújhatnak ki azok az 
államok, amelyek atomerőmű-
vet működtetnek, ezért a ma-
gyar kormánynak óriási a fele-
lőssége abban, hogy a legmeg-
felelőbb helyet keresse meg e 
célra. Megjegyezte: ezek az 
elemek még a meglévő paksi 
atomerőmű kiégett fűtőelemei, 
és – az ellenzék aggodalmával 
szemben – nem az adófizető 
állampolgárok viselik az elhe-
lyezés költségét, hanem az 
atomerőmű által erre a célra 
befizetett, a központi nukleá-
ris alapban felhalmozott ösz-
szegből finanszírozzák. 

Arra is kitért, hogy a parla-
ment elfogadta az energiaha-
tékonysági irányelvet, ami 
alapján a jövőben a középüle-
tek, ipari létesítmények és a 
társasházak energiahaté-
konyságának biztosítására 
nyújtanak támogatást. A leg-
főbb cél, hogy Magyarorszá-
gon 1,5 százalékkal csökken-
jen az energiafelhasználás. 

Nem minden  
devizahiteles  
elégedett

Az elmúlt hónapban arról is 
döntött a Magyar Országgyű-
lés, hogy 30 millió forintig 
kártalanítják a brókerbotrá-
nyok kisbefektetőit, ami 
mindkét csődbe ment bróker-
cég kárvallottjait érinti. Az 
államtitkár emlékeztetett: a 
2011-ben elfogadott alaptör-
vény teremtette meg a pénz-
ügyi ellenőrzésnek azt a sza-
bályrendszerét, amely által 

fény derülhetett a csaknem 15 
éves csalássorozatra. 

A devizahitelek forintosítá-
sa kapcsán, mint mondta, ren-
geteg levelet kapott. Egyesek 
kellemesen csalódtak, hogy a 
már lezárt hitelük után több 
százezer forintot visszakap-
tak. Mások arra panaszkod-
tak, hogy jóval nagyobb jóvá-
írásra és a törlesztőrészletek 
nagyobb mérséklésére számí-
tottak, mint amennyit a bank-
juk elszámolt. A kép igencsak 
vegyes, ami nyilvánvalóan a 
szerződések egyedi különbö-
zőségéből fakad – tette hozzá 
Aradszki András. A képviselő 
határozottan visszautasította 
az ellenzék azon érvelését, 
hogy a magyar kormány 
rossz árfolyampolitikája lehe-
tetlenítette el a devizahitele-
seket. Hozzátette: a hitelesek 
megsegítésének folyamata 
nem fejeződik be, továbbra is 
vizsgálják annak lehetőségét, 
milyen könnyítéseket tudnak 
még elérni ezen a téren. 

Bíróság Érdre,  
templomfelújítás 
Tárnokon

A képviselő helyi ügyekről 
szólva kifejtette: arra törek-
szik, hogy minél több fejlesz-
tési forrást szerezzen saját 
körzetének, ami Diósdra – 
függetlenül a testület össze-
tételétől – éppúgy vonatko-
zik, mint a többi településre. 
Így a közeljövőben Diósd óvo-
dabővítési forrásra számít-
hat, tette hozzá, Tárnok pe-
dig kétmillió forint támoga-
tást kap templomának felújí-
tására, míg Sóskúton folyta-

tódik a csatornázás. 
Aradszki András emlékezte-
tett: a közelmúltban módosító 
indítványt tett, amelyben azt 
javasolta, hogy Érden minél 
előbb épüljön fel a járásbíró-
ság (erről lapunk előző szá-
mában írtunk bővebben). Ha 
a kormány után az Ország-
gyűlés is támogatja az előter-
jesztést, akkor várhatóan 
2018. január 1-jétől Érd, Tár-
nok, Sóskút, Pusztazámor, 
Százhalombatta, Diósd és 
Törökbálint lakosságának 
jogi ügyei a nehezen megkö-
zelíthető Budaörsi Bíróság 
helyett Érdre kerülnek. 

n BÁlint Edit

Aradszki András országgyűlési képviselő tájékoztatott a fejlesztésekről és a kormány terveiről

Folytatódik a devizahitelesek megsegítése
Érd a tesz Földért
A Megyei Jogú Városok Szövetsége, így városunk is, egy-
hangú döntéssel csatlakozott Áder János köztársasági el-
nök klímavédelmi kezdeményezéséhez a szervezet köz-
gyűlésén. Az államfő a napokban jelentette be: Al Gore volt 
amerikai alelnök kezdeményezéséhez kapcsolódva kam-
pány indul annak érdekében, hogy a párizsi klímacsúcs 
résztvevőit az éghajlatváltozást okozó környezetszennye-
zés elleni elkötelezettebb, nagyobb felelősségről tanúsko-
dó megállapodás megkötésére ösztönözzék. A megyei 
jogú városok önkormányzatai vállalták, hogy a lehető leg-
több emberhez eljuttatják a kezdeményezés hírét, és lehe-
tővé teszik számukra, hogy a www.elobolygonk.hu címen 
indult honlapon regisztrálva felemeljék szavukat a cél ér-
dekében.
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A természet örök megújulása minden tavasszal 
szinte letaglóz: ahogy ébrednek a parányi lé-
nyek, rügyet bontanak, kivirágoznak és hatalmas 
színpompával kápráztatnak el bennünket a fák, a 
virágok, a növények!

Lehetetlen elmenni mellet-
tük, mint ahogyan a többi év-
szak sem hagyhatja hidegen 
még a hobbifotóst sem! – mond-
ja Körmendy Zizi, az érdi 
Duna-Art Fotóklub vezetője, 
akit kiállításáról kérdeztük.

– Négy évszak címmel nyílt 
a kiállítás, nem titkoltan Vival-
di zenéjére való utalással.

– Engem arra ihletett a mű, 
hogy mindazt, amit a zene-
szerző a verseny mű soroza -
tában a zene szárnyain „mu-
tat meg”, én a saját eszkö-
zömmel, a fényképezőgé-
pemmel kapjam lencsevégre. 
Ellesett pillanatok, közeli 
képek, amelyek mélyebbre 
hatolnak. Az ember ugyanis 
többnyire nem figyel fel a ter-

mészetes környezetére, leg-
alábbis olyan mélységekig 
nem, ahogyan egy kinagyí-
tott felvétel képes rámutatni 
a legapróbb részletekre: a 
virágszirom erezetére, a kis 
bogár alakjára vagy a jég-
kristály áttetsző tisztaságá-
ra. Azt szeretném megmutat-

ni, hogy a világunk „béka-
perspektívából” sokkal 
szebb, mert ezernyi csodát 
rejt, és a fényképezőgép szá-
momra arra való, hogy az ál-
talam megtapasztaltakat 
mások is észrevegyék, vagy 
legalábbis egy fénykép erejé-
ig rácsodálkozzanak a ter-
mészet kincseire. Mind a 
négy évszakról rengeteg fo-
tót készítettem, ezekből válo-
gattam ki a legsikeresebbe-
ket, amelyeket Vivaldi mu-
zsikája foglal keretbe, így 
lett számomra teljes ez a ki-
állítás.

– Hogyan szokott fényké-
pezni? Véletlenszerűen, ha 
épp meglát valamit?

– Nem. Fogom magam, és 
megyek fotózni. Keresem, ku-
tatom azt, ami megragad, 
ami érdekel, és mindjárt a 
helyszínen megkomponálom, 
mit szeretnék az adott témá-
ból kihozni, megmutatni. Ma 
már a digitális technika lehe-
tővé teszi, hogy akár százá-
val készítsek fényképeket, és 
aszerint variálom, amíg el 
nem érem, amit szeretnék.

– Ön a Duna-Art Fotóklub 
vezetője is. Mit kell tudni erről 
a csoportról?

– Megszállott fotósok a tag-
jai, akiket érdekel a környeze-

tük, és mindenre fogékonyak, 
amit meglátnak maguk körül, 
de nemcsak rutinszerűen le-
fényképezik, hanem a saját 
szemszögükből szeretnék 
megmutatni a valóságot, és 
azt is, ami mögötte van. Szíve-
sen látunk bárkit, akit érdekel 
az a fajta fotózás, ami jóval 
több annál, mint amit a mai 
digitális eszközök kínálnak. 
Elismert előadók, profi szak-
emberek is érkeznek hoz-
zánk, akiktől rengeteget ta-
nulhatunk. Minden páratlan 
héten, kedden, 18 órakor ta-
lálkozunk az Enikő utca 2. 
szám alatt.

Körmendy Zizi Négy év-
szak című fotókiállítása júni-
us 15-ig látható az érdi kul-
túrházban. 

n Bálint Edit

Körmendy Zizi kiállítása a Szepesben

Természetfotók Vivaldira

Tavasz – Ébredés

Ősz – Avarlakó királyfi

A fiatal, moldvai csángó származású, Bella István-
díjas költő, Iancu Laura és az Ózdon született, 
József Attila-díjas szépíró, publicista és doku-
mentumfilm-rendező, Csontos János volt a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár Érdi Irodalmi Estek prog-
ramsorozatának két utolsó vendége, akikkel Urbán 
László beszélgetett.

Sokunk sajnálatára – akik 
fél éven keresztül rendszere-
sen és nagy érdeklődéssel vet-
tünk részt a könyvtári soroza-
ton – május 13-án a végéhez 
érkezett az Érdi Irodalmi Es-
tek. Ám az utolsó találkozás is 
emlékezetes marad a résztve-
vők számára, mert egyrészt 
egy fiatal, roppant tehetséges 
költőt, Iancu Laurát, másrészt 
az igencsak sokoldalú írót, köl-
tőt, újságírót és filmrendezőt, 
Csontos Jánost ismerhették 
meg közelebbről.

Iancu Laura a moldvai csán-
gók lakta Magyar falu ban szü-
letett, Csíkszeredán magyarul 
végezte el középiskolai tanul-
mányait, majd óvodapedagó-
gusként és teológus-hittanár-

ként diplomázott. Később a 
Szegedi Tudományegyetemen 
néprajzosként végzett, jelenleg 
a csángó magyarok életével 
foglalkozó néprajzkutató Sze-
geden.

Kegyetlen, de egy sajátos 
védőrendszerrel övezett világ 
a csángóké. Nem csoda, hogy 
Iancu Laura verseit olvasva 
két szó jut eszünkbe: szomo-
rúság és istenkeresés. A költő 
elmondta: ahogyan a beszél-
getésekben, a versírásban is a 
lényegre törekszik, és a lé-
nyeg mindig komoly, ő pedig 
– bár nem tudja pontosan 
megfogalmazni az okát – haj-
lamos rá, hogy az élet árnyol-
dalait helyezze reflektorfény-
be. Lehet, hogy szomorúak a 

versei, de csak arról képes 
írni, ami igazán foglalkoztat-
ja. Úgy véli, a mélyreható, fé-
lelmeinket is tükröző gondo-
latok a megismerésnek olyan 
eszközei, amelyeket semmi 
más nem pótolhat. Ugyanak-
kor elismerte: az összes verse 
az istenfélelemről, Isten kere-
séséről szól, amit talán mold-
vai származása miatt sem tud 
magából „kiirtani”, legfeljebb 
csak „megszelídíteni”. Gyer-
mekkorában egy „emberelle-
nes” Istent látott maga előtt, 
mintha az Újszövetség öröm-
híre máig nem jutott volna el a 
moldvaiakhoz! 

Az érdi est másik vendége 
az Ózdon született, ugyancsak 
szegény sorsú családban ne-
velkedett Csontos János író, 
költő, újságíró-publicista és 
filmrendező, akiről talán keve-
sen tudják, hogy előbb mate-
matika-fizika szakon diplomá-
zott, és csak később szerezte 
meg a magyar-francia tanári 
diplomát, bár nem pedagógus-
nak, hanem újságírónak ké-
szült.

Rengeteg lapnál dolgozott, 
de a legtöbb időt, 21 évet mégis 
a Magyar Nemzetnél töltötte 
el. 29 évesen jelentette meg 
első verseskötetét, ma már 36 
könyvnél tart, de nemcsak ver-
seket ír, hanem több publicisz-
tikai gyűjteménye, interjúkö-
tete, riportkönyve is megjelent 
és a regényírás sem idegen 
tőle. Alig harmincévesen az ő 
tollából született meg az első 
szonett regény, ami 196 szo-
nettből áll.

Úgy tűnik, matematikai vég-
zettségének az irodalomban is 

hasznát veszi, nemcsak azért, 
mert manapság pontos karak-
terszámban kell leadni a la-
poknak az anyagot, hanem – 
mint kiderült – Csontos János 
olykor a szépirodalmi művei-
ben is „játszik” a számokkal. 
Az Angyal dekameron például 
kereken egymillió betűből áll. 
A száz fejezet mindegyike tíz-
ezer betű. Jelenleg önéletrajzi 
regényén dolgozik, de van még 
egy másik, egymillió betűs re-
gényterve is, amely 13-szor 77 
darab. összesen 1001 fejezet-
ből áll majd. n Bálint

Véget értek az Érdi Irodalmi Estek

A néprajzos istenkereső meg a publicista költő

Iancu Laura, Csontos János és Urbán László. Az irodalmi estek évad-
záró beszélgetése

Emlékezés az alapítóra, élő interjú Somfai István-
nal, versek a megjelent kiadványokból, arcok és 
pillanatképek a múltból, képzőművészeti villám-
kiállítás a jelenből, mindez kórusművekkel meg 
némi gitármuzsikával fűszerezve – így ünne-
pelte meg május 15-én fennállásának huszadik 
évfordulóját az érdi Poly-Art Alapítvány.

Szepes Gyula és Csuka Zol-
tán örömmel látná ezt az ösz-
szetartó, egymást támogató 
alkotói közösséget, mert 
mindaz, amit ők ma-
gányosan tettek, az 
valódi közélménnyé 
vált a Poly-Arthoz 
csatlakozók által – 
emelte ki megemléke-
zésében dr.  Ku bas
sek János, aki az ala-
pítóra, dr. Tállai Kata-
linra emlékezve nem 
hagyhatta szó nélkül 
a művész-doktornő 
példátlan lelkesedé-
sét, amivel létrehozta 
ezt az alapítványt, mert töret-
len hite, tettrekészsége vala-
hogy mindenkire átragadt, 
aki a közelébe került.

Tállai Katalin tele volt öt-
lettel, elképzelésekkel, és szí-
vós kitartásával, valamint 
szerteágazó kapcsolatai ré-

vén, meg is valósította, amit 
kitalált – emlékezett a Poly-
Art alapítójára Somfai István 
is, aki kezdetben az alapít-

vány kuratóriumának elnöke 
volt, majd a doktornő korai 
halálát követően sem hagyta 
sorsára a művészeti csopor-
tosulást, magára vállalta a 
vezetését, és ennek köszön-
hető, hogy idén május 15-én 
megünnepelhették a Poly-Art 
immár 20. születésnapját. Ám 
Somfai tanár úr nemcsak 
szimplán „fenntartotta” ezt a 
közösséget, hanem fel is virá-
goztatta, hiszen az eltelt két 
évtizedet csaknem harminc 
kiadvány (antológiák, zseb-

könyvek), több tucat-
nyi képzőművészeti 
tárlat (közös és egyé-
ni kiállítások egy-
aránt), negyven pódi-
umest és talán száz-
nál is több, az alapít-
ványhoz kötődő alko-
tó fémjelzi.

Az ünnepi rendez-
vényen Somfai István 
b e s z é l g e t ő t á r s a 
Szedlacsek Emília, a 
kultúrház volt igaz-

gatója, jelenleg az EMMI Kul-
turális Államtitkárság mun-
katársa volt, aki a húsz esz-
tendő alatt a helyi művelődé-

si házban adott otthont a 
Poly-Art tárlatainak. Somfai 
István elárulta: ő maga is tar-
tott attól, hogy Tállai Katalin 
a Poly-Artot is a sírba vitte, 
hiszen odaveszett az alapít-
vány mozgatórugója! Majd, 
amikor egyre többen elkezd-
tek aggódni a közös kiállítá-
sokért, a szépirodalmi anto-
lógiák megjelenéséért, meg-
érezte, mennyire fontos az 
alkotóknak ez a közösség, és 
ettől kezdve tudta, nem sza-
bad megállni, folytatni kell!

Kezdetben hivatásos mű-
vészek is szerepet vállaltak 
az alapítvány tevékenységé-
ben, emelve ezzel a Poly-Art 
színvonalát, de ők később 
egyrészt megtalálták ma-
guknak az érvényesülés ön-
álló útjait, másrészt nem 
akarták elvenni a bemutat-
kozás lehetőségét másoktól, 
ám néhányan továbbra is ro-
konszenvvel kísérték és segí-
tették az alapítvány tevé-
kenységét, köztük Bíró And
rás, Eőry Emil, Karsch 
Manfred és Deák Mihály. 
Ugyanakkor, a Poly-Art égi-
sze alatt került sor Darabont 

Tamás, Mészáros László és 
Wegenast Róbert első érdi 
kiállítására is, hiszen Tállai 
Katalinnak korántsem az 
volt a szándéka, hogy az 
„amatőr művészeket” gyűjt-
se össze, hanem valóságos 

művészi közösséget szeretett 
volna létrehozni.

Az utóbbi években az Iro-
dalomkedvelők Klubja adott 
friss lendületet a Poly-Art tö-
rekvéseinek. A klubvezető 
Daróci Mártának és a min-
dig tettre kész, folyton új ötle-
tekkel előálló Habos László
nak sikerült összekovácsol-
ni egy kiválóan működő alko-
tói közösséget, s a jó példát – 
Bálint Imre kezdeményezé-
sére – a képzőművészek is 

követték: megalakították a 
Képzőművészek Érdi Közös-
sége szekciót, így még aktí-
vabbá vált a Poly-Artban a 
közösségi élet.

Az irodalombarátok négy 
éve indították el az ÉRDI 
IRKA című folyóiratukat, 
közben irodalmi versenye-
ket szerveznek, zsebkönyve-
ket, tematikus kiadványo-
kat, antológiákat is megje-
lentetnek. Mindezek ismere-
tében bátran kijelenthetjük: 
teljesültek az alapító elkép-
zelései, hisz mégis sikerült 
egy egymást segítő, támoga-
tó alkotói közösséget létre-
hozni, amit a jövőben nem-
csak őrizni, hanem, erősíte-
ni, építeni és fejleszteni ér-
demes, hiszen roppant érté-
kes színfoltja Érd kulturális 
életének.

A huszadik évfordulón a 
zene műfaját a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium énekka-
ra (karnagy: Hornyák Ta
más) képviselte nagyszerű 
fellépésével, a képzőművé-
szek kiállítást rögtönöztek, 
az IRKA-tagok pedig versek 
felolvasásával színesítették 
az ünnepi rendezvényt. Az 
Érdi IRKA különszámot 
szentelt a Poly-Art Alapít-
ványnak, bemutatva az eltelt 
húsz esztendő jelentős ese-
ményeit. n B. E.

Az összművészeti találkozón a zenét a Vörös-
marty gimnázium énekkara képviselte

Vers mindenkinek. Daróci Már-
ta klubvezető és verset olvasó 
IRKA-tagok

Huszadik évfordulóját ünnepelte az érdi Poly-Art Alapítvány

Szepes és Csuka örömmel látná ezt az alkotói közösséget

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

Konyhabútor Készítése
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KeréKpárüzlet és szerviz

• Női, férfi és gyermek kerékpárok
• Teljes körű szerviz rövid határidővel

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

2030 érd, tárnoKi út 101/A. (Gyula u. sarok)
Tel./Fax: 06-23/365-458, 06-30/221-8065

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu
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www.schollbuda.hu
cím: 2030 Érd, budai út 26.
1113 budapest, Villányi út 74.

Itt a tavasz!!!
Szeretnnnt e unokájával futkározni a játssst zótérennn?
Esetleg a csssc aláddal egyyyg nagyyyg otkirándulni?
Vagyyyg végigtombolni egyyyg fessse ztiiit vált?

Mindezt láb-, boka-
vagy sarokfájdalom nélkül?

Vegyen cipőt,
mert a kényelem önnek is jár!

minden berkemann lábbeli vásárlása után
2000 Ft-os kuponnal ajándékozzuk meg,

amit a következő vásárlásnál felhasználhat június 15-ig.

23
37
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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.
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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.

23
30

72
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Egyedi és egyszeri előadást 
láthatnak az érdeklődők má-
jus 29-én, 17 órai kezdettel a 
Szepes Gyula Művelődési Köz-
pontban: a Brémai muzsiku-
sok átdolgozott változatát ad-
ják elő sérült és ép fiatalok.

A különleges darabban a Dr. 
Dizseri Tamás Habilitációs 
Központ fiataljai, az Érdi Móra 
Ferenc Általános Iskola, a Vö-
rösmarty Gimnázium és a Ba-
ross Imre Artistaképző Szak-
középiskola és Szakiskola di-
ákjai szerepelnek; a különle-
ges díszleteket a sérült fiata-
lok készítik. 

A Habilitációs Központ 
munkatársai felnőtteknek, 

gyerekeknek egyaránt ajánl-
ják a darabot, ami nemcsak a 
szereplői miatt egyedi, hanem 
azért is, mert tánc és artista-
mutatványok (zsonglőr, egyke-
rekű bicikli) is tarkítják, és 
fellép benne a Csengettyűs 
együttes, illetve Bolyki Ba-
lázs és a Para-ra Kórus. A jóté-
kony célú rendezvényre – ami 

egy nyertes pályázatnak kö-
szönhetően valósulhat meg – 
támogatói jegyek kaphatók a 
Habilitációs Központban (Hi-
vatalnok u. 42.), illetve a Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-
pontban, 500 forintos áron. 

Az este fővédnöke Aradszki 
András államtitkár (Fidesz–
KDNP).

| 2015. május 20. | ajánló hely, történet | 2015. május 20. |

Öt-hatszáz család él ezen 
a telepen – én neveztem el 
önkényesen falunak, mert a 
szétszórt házak, kalyibák, 
kunyhók bizony egyáltalán 
nem teszik egy falu benyo-
mását. Valamennyi itt lakó 
család budapesti kilakolta-
tott. Úgy kerültek oda, hogy 
a parcellázó társaság élel-
mes ügynökei hozták őket 
csoportokban, 30–40 filléres 
négyszögölenkénti árban 
kapták a telkeket részletfi-
zetésre. A pesti kilakol-
tatottak megtelepedtek a 
mészkősziklás, kopár vidé-
ken, amelyet ők is, meg álta-
lában mindenki „Doberdó”-
nak nevez a világháború 
szomorú emlékű csatatere 
után, a kopársága miatt.

Amerre megyünk a tele-
pen, mindenütt az emberi 
nyomorúságnak szomorú 
képe nehezedik ránk. Lent a 
parkváros villái, nyári lak-
jai, weekend házai villognak 
és messziről tüntetnek lakó-
ik kiegyensúlyozott kispol-
gári jólétével, de itt a sze-
münk előtt csak földbevájt 
odúk, háncsból, pléhből, 
deszkahulladékból össze-
vert kalyibák vigasztalan 
szomorúsága néz ránk.

Az egyik „telektulajdo-
nos” például a földbe ásott 
egy tekintélyes gödröt, föléje 
pedig nyersfából emelt kony-
hát, az egészet behányta 
földdel. Itt lakik már négy 
éve. Hét gyermeke van, há-
rom tyúkja és 200 öl földje. 
De ez a föld mostoha föld, 
mert az egész vidék mészkő, 
és ha nem esik az eső, akkor 
nincs termés. Beszélgetni 
kezdtünk. Tulajdonképpen 
gyári munkás volt Pesten, 
de állástalansága miatt an-
nak idején kilakoltatták és 
úgy került ide az ügynökök 
révén.

– Bizony, nehéz itt az élet 
– mondja. – Ezt a földet meg-
dolgozni állati munka. Tele 
van sziklával, gyökerekkel. 
Azonkívül pedig legna-
gyobb bajunk az, hogy nincs 
víz. Az eső itt, ezen a környé-
ken ritkán esik, mert a völgy 
lehúzza a párát és minde-
nünk kiég ezen a meszes ta-
lajon.

– Nem lehetne öntözni? –
kérdeztem.

– Nem – mosolyog –, itt 
olyan mélyre kell a kutat 

ásni, hogy mi nem bírunk 
ásatni, nincs arra pénzünk. 
Van itt a Parkvárosban 120 
méteres kút, annak a csinál-
tatása 1200 pengőbe került. 
No, azoknak van miből, de 
nekünk nincs. Az a pár kút 
pedig, amelyik itt van, nem 
áll ingyen a rendelkezé-
sünkre, hanem pénzt kell fi-
zetnünk a vízért. Havonta 1 
pengőbe kerül a víz. Azelőtt 
meg 1 fillér volt literje. Igaz, 
hogy akkor még alig volt kút.

– És miből élnek itt?
– Hát bizony néha ma-

gunk sem tudjuk. Én és a 
nagyobb gyermekeim eljá-
runk fát irtani, kertet ásni, a 
feleségem pedig mosni jár a 
villákba. Heten vagyunk és 
sok kell, meg a telek árát is 
törleszteni kell. Másra az-
után nem is jut.

– Újságot járatnak? - kér-
deztem.

– Én nem, de van itt egy 
pár, aki járat és azoktól meg 
lehet kapni olvasásra, ha az 
ember hozzájárul az előfize-
téshez. Itt mindenki magá-
nak él és nem szívesen ad a 
másiknak. Ezen a pusztasá-
gon, úgy látszik, kérlelhetet-
lenül önző lesz mindenki. 
Vannak sokan, akik abból 
élnek, hogy a szegényebbe-
ket vízzel, szerszámmal lát-
ják el, persze mindenért fi-
zetni kell. Sokan idomított 
kutyákkal vadásznak a sós-
kúti és biai erdőkben: nyu-
lakra, fácánra, de már őzet 
is fogtak. No meg fát hoznak 
az erdőből vagy pedig lenn a 
nyaralótelepen rönköt fejte-
nek a földből. Munkájuk elle-
nében övéké a fa. Nehéz élet 
ez itt, kérem, mint általában 
a szegény emberek élete.

Még végigsétáltam a 
„Doberdón”, megnéztem a 
házakat. Az egyiknek a 
fala mindenféle hulladék-
ból volt összeeszkábálva 
és tetőként egy kivénhedt 
ajtó fedte az egészet. Be-
néztem a nyomorult odú-
ba, ahol a sarokban egy 
deszkapriccs szomorko-
dott és egy polc mindenfé-
le ütött-kopott hulladék-
edényekkel. Valami nehéz 
levegő áradt ki az ajtón; 
annyira rám feküdt, hogy 
még az autóbuszon is fojto-
gatott hazafelé.

 Népszava 1939. ápr. 15. 

Urbán László: Sajtótükör

Érdparkváros:
a kilakoltatottak faluja

Színház

Brémai muzsikusok: egy egyszeri és 
különleges előadást láthatnak

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

Réti László (korábban 
Marcus Meadow néven) sa-
ját bevallása szerint azért 
kezdett írni, mert szórakoz-
tatta ez a tevékenység. Sze-
rencsénkre. 20 évnyi rend-
őrtiszti munka után nyer-
gelt át erre a pályára, s bár 
abban a szakmában sem 
volt utolsó, aki már olvasta 
akár egy könyvét 
is, örül, hogy eme 
másik műfajba is 
belevágott. Nem 
véletlen, hogy bűn-
ügyi regényeket ír.

A hasonmás 
című kötete – mint 
a korábbiak is – 
pontosan azt éri 
el, ami az író ki-
mondott célja: szó-

rakoztat, kikapcsol. Nem 
többet, de nem is keveseb-
bet! Nyelvezetében igényes, 
sztorijában izgalmas, feszí-
tett tempójú. Csipetnyien, 
de sohasem öncélúan vulgá-
ris, némi erőszak is előfor-
dul benne, de e nélkül ez a 
műfaj nem létezik. Cserébe 
sohasem izzadságszagú 

vagy erőltetett – 
sem a cselekmény 
formálása, sem a 
stílusa. Időnként 
szemtelen, és so-
hasem kétséges, 
hogy írója férfi. 
Nem baj, mert az 
olvasó csak nevet, 
kacag, sőt röhög. 
És hiába gondol-
kodik, nem jön rá 

az első tíz oldal után, ki lesz 
a gyilkos. Néhány találó jel-
ző rá, amit mások kritikái-
ból csentem el: „könnyű kő-
kemény krimi”, ami ráadá-
sul „bitang jó”.

Nagyon sok tervezést, 
okosságot, igen-igen precíz 
munkát, rengeteg háttérta-
nulmányt, a szakma (már-
mint a nyomozói szakma) 
alapos ismeretét igényli egy 
ilyen színvonalú mű megírá-
sa. Ezt a fokú könnyedséget 
és játékosságot kizárólag 
így lehet elérni.

Ajánljuk tinédzser kortól 
felfelé mindenkinek. Szóval 
kérem szépen: „Ölik a szim-
fonikusokat”, úgyhogy ne-
vetőizmokat előkészíteni, 
rosszkedvet elengedni, jön 
Larkin, és nyomoz!

Keressék a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár állományá-
ban!

A Heti téma hírmagazin 
minden vasárnap 14-től 16 órá-
ig hallható az Érd FM 101,3 
műsorán. Aki a rohanó hétköz-
napokon lemaradna egyes in-
formációkról, amelyek – főként 
– Érdet és környékét érintik, a 
Heti témával bepótolhatja. 
Visszatekinthet a hét legfonto-
sabb, legérdekesebb és legiz-
galmasabb eseményeire a po-
litika, a közélet, a kultúra és a 
sport világából. A kétórás mű-
sorban a híreket, az azokhoz 
kapcsolódó interjúkat úgy 
gyűjtik csokorba a szerkesz-
tők, hogy minél informatívabb 

legyen az összeállí-
tás, hogy a hallgató 
válaszokat kapjon, 
ne maradjanak kérdőjelek 
egy-egy téma feldolgozása 
után.

Ami hétköznap röviden, tö-
mören, lényegre törően jelenik 
meg az Érd FM 101,3 Zónázó 
című hírműsorában, azt va-
sárnap, a Heti téma bővebben 
kibontja, körüljárja. Az inter-
júalany részletesebben, érzék-
letesebben kifejtheti mondan-
dóját az adott témáról. Érd 
ügyeiről is bővebben informá-
lódhatnak a hallgatók: a város 
vezetőinek rendszeres tájé-
koztatóiról teljes terjedelmé-
ben beszámol a műsor.

A Heti téma az Érd FM 101,3 
más műsoraiból is kölcsönöz 

interjúkat, olyan té-
mákról, amelyeket 
érdemes újra felele-

veníteni, hogy mind többekhez 
eljuthassanak. Így megismer-
hették a hallgatók neves művé-
szek, alkotók gondolatait: be-
szélt például eddigi munkás-
ságáról, életéről Jókai Anna 
Kossuth-nagydíjas író vagy új 
könyvéről Müller Péter József 
Attila-díjas író.

Az információ azonban nem 
lavinaszerűen zúdul a hallga-
tóra, a prózai blokkokat tren-
di, változatos zene választja el 
egymástól. A Heti téma egy 
színes visszapillantó tükör, 
amely az Érden és környékén 
történteket foglalja össze min-
den vasárnap délután az Érd 
FM-en, a 101,3-as frekvencián.

Könyv

Réti László: Hasonmás

Rádió

Heti Téma

Lélekszínház. Próba után a Habilitációs Központ fiataljai

...legvadabb álmaimban sem gondoltam volna, hogy valamikor érdi lakos 
leszek. Dunafüred ma Százhalombatta városrésze, a múlt század ötvenes 
évei elején még egy a folyamtól gáttal védett nyaralótelep volt. A vakáció 
idején onnan kerültem át egyszer az érdi vásárba. A heti vásárba. Füreden 
a hajóállomás épületében volt a szállásunk, de fordítva: az épületben 
egyetlen iroda/pénztár jelentette a hajóállomást. A személyzet két ember 
volt: Puppán úr (mondta anyám) és Bodó bácsi.

Puppán úr mindig ele-
gáns volt, fehér ing, nyak-
kendő, kék zubbonykabát, 
valamilyen arany vag y 
ezüst csíkokkal a man-
dzsettáján – és sötétkék 
tiszti sapka, ezüst színű jel-
vénnyel az elején. Nem lak-
hattak messze, mert a bar-
na-fehér tarka tehenük 
majd mindennap a szem-
közti mély fekvésű telken 
legelészett a térdig érő fű-
ben, hosszú láncon. Bodó 
bácsi alacsonyabb, zömök, 
erős ember volt. Minden le-
hetséges alkalommal vé-
gignéztem, ahogy megpör-
gette és átdobta a lelassuló 
hajóra a spárgaköteget, 
azzal kihúzta a sodrott vas 
köteleket és a hurkot a vas-
cölöpre dobva kikötötték a 
hajót, majd a görgős palló-
kat nagy zörgéssel a stég-
ről a hajóra tolták. A ki- és 
beszállásnál Puppán úr in-
tézkedett, azután újra Bodó 
bácsi dolgozott, majd két 
dudaszóval elbúcsúzott a 
hajó.

Ködös őszi éjjeleken néha 
még most is hallani vélem a 
távolból egy-egy hajókürt 
méla dudálását s félálom-
ban mintha hallanám a 
Kossuth vagy az impozáns 
Felszabadulás lapátkere-
keinek gyorsuló paskolá-
sát.

n  n  n

Érdekes, hog y milyen 
élénken élednek egy öreg 
ember gyermekkori emlé-
kei. Lám, pontosabban em-
lékszem 60 évvel ezelőtti 
helyekre, emberekre, ne-
vekre, mint a 6 évvel ezelőt-
tiekre. Dunafüredtől  bú-
csúzva: a gát, a Bara patak 
a fahíddal, amelyen át Bat-
tára jártunk kenyérért, a 
Kácsás sziget (rengeteg 
szúnyoggal), Pannonia, 
Agócsék görögdinnyéje, 
Oravszki (vagy Horavszki) 
lovas fogatával valahová 

utazás, Franciskába, vagy 
Anasztázia pusztára, ahol 
néha vasárnap mise volt, és 
emlékszem a rendőrpihenő-
vel szemben Hartmann bá-
csi kovácsműhelyére és a 
valahol távolabb lakó Imre 
családra. Az Erdélyből oda 
került népes család gyere-
kei közül a velemkorú Dup-
la (Imre Imre) állandó ját-
szótársunk volt. Tőle tanul-
tam meg téglacserépből 
strigófüttyös sípot faragni.

Viszont János bácsitól 
csak egy gyeplős mondatra 
emlékszem. Lehet, hogy 
többet nem is igen beszélt 
velem. Dolgos, ritka szavú 
ember volt. Az akkor diva-
tos zsilettpenge miatt az 
öcsémmel magunk között 
csak Jánuszpengének ne-
veztük őt – persze, csak ha 
nem hallotta. Azt mindenki 
láthatta, hogy a penge pa-
pírján egy kétarcú, illetve 
kétfelé, ellentétes irányba 
néző férfiarc volt. Ugyan 
csupán a János név hasonló 
hangzása miatt adtuk a 
gazdának a becenevet, tu-
datlanul is találó volt az, ha 
az életútját nézzük. 

Az érdi kirándulás előké-
születeinél jól jött, hogy a 
korábbi zalai nyarakon 
megtanultam ezt-azt. Falu-
helyen a gyerekeknek is 
volt dolguk, a ház körül 
adódó feladataik. Az apró-
jószágok melletti minden-
napos, reggeli-esti tenniva-
lók  közötti időben szaba-
dok voltunk, mint a madár. 
Általában meg sem álltunk 
a Pityerszerig vagy a Zsi-
dóföldön folydogáló Princi-
pálisig. Forró nyarak vol-
tak, alig ért derékig a csa-
tornában csöndben csordo-
gáló víz. Amikor a felnőtt 
férfiak, a legények hazatér-
tek a mezőről, megenged-
ték, hogy a marhák, majd a 
lovak kifogásánál serteper-
téljünk. Az ott szerzett ta-
pasztalataimat hat év múl-
va is hasznosíthattam.

n  n  n

Ilyesmik jutottak eszem-
be, amikor régebben a fele-
ségem a Barátság Kulturális 
Központban gép- és gyors-
írás tanfolyamot tartott, s 
gyakran átmentem vele a 
szomszéd városba. Még nem 
voltak a főtéren a templomok 
és az üres téren üldögélve az 
esti csillagokat bámulva, 
vagy a Gesztenyésben sétál-
va az Agócs menyecskére és 
a rég elmúlt boldog nyarakra 
gondoltam – de Füred felé 
nézve nem hiányoltam a tö-
köli reptér felől az eget pász-
tázó reflektorok sugarait, 
sem a rendszeresen felszálló 
szovjet vadászgépek hang-
robbanását, amikor for-
százsra kapcsolva átlépték a 
hangsebességet.

Közel ezzel egy időben 
megváltozott Érd „revita-
lizált” központi része, a va-
lahonnan valahová vezető, 
vagyis az innen oda mégis-
csak vezető „sétáló utcával”. 
(Helybenjáró utca?)

Talán jellemzi a városi cí-
met, majd megyei városi ran-
got (mindkét esetben hátrá-
nyos helyzetben) megkapó 
Érd lehetőségeit/fejlődését/
működését az is, hogy ennek 
a „városi utca” fogalmától, 
kritériumaitól (még) igen 
messze lévő útvonalnak a 
kezdő és a végpontján is 
rendőrség, járásbíróság, 
vagyis mindenképpen a me-
gyei jogú város rangjához 
illő épületek – terveződtek/
terveződnek. A lakótelep 
melletti parkoló helyén még 
a szocialista vezetés idején 
ötletelt közintézmény terve 
már régen „füstbe ment”, a 
másik végpont tervezete 
meg még alaptalan. Helyi 
igény van, talán az állami 
szándék is elérhető – pénz 
nincs. 

Ki tudja megérem-e, hogy 
emeletes házat lássak az Ilo-
na utca sarkán?

n Votin József

Amikor 60 évvel ezelőtt 
először Érden jártam...
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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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. május 25-től 31-ig

A tárlat megtekinthető május hónap-
ban.

Előtéri fotógaléria
NÉGY ÉVSZAK 
Körmendy Zizi 
fotókiállítása
A tárlat megtekinthető június 15-ig.

KLUBÉLET

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.

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

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.

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 
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!

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.
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.

Új címünk: 2030 Érd, Felső u. 1.
megváltozott telefonszámunk:  

06-23-520-117

Kedves Olvasóink!
Az Érdi Újság szerkesztősége 

2015. április 1-jétől új helyen,  

megújult környezetben várja  

jelenlegi és leendő partnereit.

Érdi  Újság

Pesaro Pizzéria  
és Étterem
Szent Vitus Alapítvány
Kati Mami Pékség
Katica Cukrászda
Miskolczi Katalin

Az Emberi Hang Alapítvány  
által támogatott  
Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ  
fiataljainak, Csengettyû együttesének,  
az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és  
az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium,  
valamint a Baross Imre Artistaképzô  
Szakközépiskola és Szakiskola  
diákjainak közös elôadása. 

Vendég: Bolyki Balázs és a 
PARARA Kórus

Fôvédnök: Dr. Aradszki András

Idôpont: 2015 május 29. 17 óra
Helyszín: Szepes Gyula Mûvelôdési Központ
2030 Érd, Alsó utca 9.

Támogatói jegyek (500,-) a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központban / Érd, Hivatalnok utca 42./ 
és a Szepes Gyula Művelődési Központban vásárolhatóak.

Fô támogatóink:

Segítôink:

“Brémai Muzsikusok”
hagyományteremtô színdarab

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

Zenei könyvtár
ZENEI KLUB
Vendégeink Bácsy-Schwartz 
Zoltán, a Zeneakadémia kü-
lönleges tehetségek osztályá-
nak hegedűs növendéke és ba-
rátai.
Május 27., szerda 17 óra

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!

MÁJUS 25., HÉTFŐ
19.00  Jazzland ism.5. rész
19.30  Érd–Vecsés 

Labdarúgó-mérkőzés
21.10  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója
21.40 Monda és valóság határán 6. rész

MÁJUS 26., KEDD
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30 Vámos Miklós műsora 6. rész
20.25  A tanítónő színes, magyar tévéfilm
22.10 Híradó ism.
22.25  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
22.40 Monda és valóság határán 6. rész
23.10 Tea két személyre 6. rész

MÁJUS 27., SZERDA
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás 

Sportmagazin
20.00 KalandoZoo 7. rész
20.25  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
20.40 Jazzland 6. rész
21.10  Mozgás 

Sportmagazin

21.40 Monda és valóság határán 7. rész

MÁJUS 28., CSÜTÖRTÖK
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől!
20.00 Tea két személyre 8. rész
20.30 Monda és valóság határán 7. rész
21.00  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
21.15  A tanítónő színes, magyar tévéfilm
23.00  Mozgás ism. 

Sportmagazin

MÁJUS 29., PÉNTEK
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30 Tea két személyre 8. rész
20.00 Jazzland 7.rész
20.30  A névtelen vár 2. rész 

színes, magyar tévéfilmsorozat
22.30  Híradó ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
22.45  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról 
23.00  Mozgás 

Sportmagazin

MÁJUS 30., 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 17/3. rész 

Ismeretterjesztő sorozat
21.00  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója
21.30  A névtelen vár 2. rész 

 színes, magyar tévéfilmsorozat

MÁJUS 31., VASÁRNAP
19.00 Tea két személyre 8. rész ism.
19.30  Kiválasztás – avagy az érzékek 

láthatatlan birodalma 
magyar film, 2003. R: Dénes Gábor

20.05  Polgár-társ ism. 
Vallási, nemzetiségi, civil társadalmi 
magazin

20.35  Monda és valóság határán 
6. rész ism.

21.05 Vámos Miklós műsora 5. rész
22.00  Kiválasztás – avagy az érzékek 

láthatatlan birodalma 
magyar film, 2003. R: Dénes Gábor

22.35  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója
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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 0623365641, 
06203883086os 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/123/2793/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: klasszikus hangszeres zongora 
korrepetitor. 
Elektronikus úton Stiblo Anna részére a 
zenesuli.erd@gmail.com email címen keresz
tül. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat megismerése után személyes talál
kozás, majd emailes, 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.  

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. 

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

az alábbi telefonszámokon, illetve email címen 

tehet bejelentést 0tól 24 óráig:

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

lumabt@t-online.hu

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

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

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
1030tól Íjászat kipróbálása, Szervező: Virág István
10–11ig  Női torna. zsírégető, alakformáló aerobik: Tornavezető: 

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

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

Növényi Norbert olimpiai bajnokkal, Bárdosi Sándor olimpiai 
ezüstérmessel.

11–12ig   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 
20i határidőig jelentkeznek) Mindenki hozzon magával 
tányért, evőeszközt, toroköblítő folyadékot.

14 órától  Próbáld ki a grapplinget, Szervező: Lemák Diána, Szőke Milán
14 órától Foci (folytatás)
1430tól  Ultiverseny II. forduló
1430tól  römiverseny, Szervező: Metzl Jánosné Rita
1530tól  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

A  PUMUKLI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

Pá Lyá z AT o T  h I r d E T
óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A PUMUKLI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

Pá Lyá z AT o T  h I r d E T
német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2030. Érd, Riminyáki út 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges feladatok:
német nemzetiségi óvodapedagógusi feladatok ellá-
tása vegyes életkorú csoportban
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, Óvodapedagógus/Német nemzetiségi 
óvodapedagógus,
• Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelv-
vizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, egészségügyi alkalmasság
Elvárt kompetenciák:
• Empátia, tolerancia, gyermekközpontúság, kiváló 
kommunikációs készség, csapatszellem
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
• Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, isko-
lai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumen-

tumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló postai 
feladóvevény, egészségügyi könyv
• arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 3. napjától 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Vargáné Magyar Erika nyújt 20/511-5057-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton a pumukliovoda@gmail.com 
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:
2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.erd.hu
• kozigallas.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2015. május

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2030. Érd, Riminyáki út 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
Gondozási és takarítási feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, óvodai dajka,
• Óvodai dajka – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselek-

vőképesség, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Német nyelvtudás 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló 
okiratok

Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul,
Felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi 
kiskönyv
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 3. nap-
jától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Vargáné Magyar Erika nyújt 20/511-5057-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton a pumukliovoda@gmail.com 
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:
2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, 
ideje:
• www.erd.hu
• kozigallas.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2015. május

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
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Van a Balatoni úton egy bolt,
ahol az árucikkek mind a hol-
land vidéket idézik: szépmívű
porcelánok, tálalók, csillárok és
mosolygó játékbabák, francia-
ágyak, lakberendezési cikkek
közül válogathat az ide betérő.
A minőségi termékeket (köztük
műszaki cikkeket) Hollandiában
válogatja, vásárolja és onnan
szállítja haza Pap István.

Ha azt mondjuk, Hollandia, a
legtöbb embernek a szélmalmok,
a fapapucs, no meg a tulipán jut az
eszébe. Pap Istvánnak azonban a
szép fabútorok, a míves porcelánok,
jó minőségű lakberendezési cikkek.

– Egy holland–magyar vállalat-
nál dolgoztam húsz esztendeig, és
gyakran jártam odakint, a nyelvet
is megtanultam egy kicsit. Bele-
szerelmesedtünk a holland vidéki
életbe, a mézeskalács-házakba, az
ott élők kedves közvetlenségébe.
Ebből szerettünk volna hazahozni
egy szeletet a feleségemmel, akivel
együtt vezetjük a boltot – mondta
a KlumPAPrika nevet viselő holland
használt bútor és lakberendezési
áruház ügyvezetője.

Üzletüket egy éve nyitották
meg a Porcsinrózsa utcában, on-
nan költöztek ősszel a Balatoni
útra, egy volt étterem átalakított
helyiségeibe. Talán ezért is tűnik
úgy, mintha a KlumPAPrika nem
üzlet, hanem egy izgalmasan
berendezett lakás volna: egyik
szegletében szépen megterített
asztal, gyönyörű porcelánokkal, a
másikban antik vitrin, amott pedig
egy gyerekszoba, sok-sok kedves
aprósággal. A csillártól a bögréig,
kosártól a porcelánbabáig minden

megtalálható itt, még ruházati cik-
kek, cipők és kerékpárok is.

– A kiskanáltól a franciaágyig, a
hétköznapi háztartási eszközöktől
a babafelszerelésig megtalálható
nálunk minden. Ami pedig nincs, de
igény van rá, azt igyekszünk besze-
rezni – mutat az ügyvezető a színes
cédulákkal teletűzdelt üzenőfalra.
Oda kerülnek fel a vásárlók kíván-
ságai.

– Mi nem konténereket vásáro-
lunk fel, hanem sajátmagunk váloga-
tunk, így nincs silány minőségű áru.
Csak azt választjuk ki, amit mi ma-
gunk is elhelyeznénk a lakásunkban
– jegyeztemeg Pap István.

Boltjukat nemcsak az érdiek
kezdik egyre jobban megismerni;
sokan vásárolnak a KlumPAPrika
Facebook-oldalán is: érkeznek meg-
rendelések az országminden tájáról.

– A használt holland bútorok,
lakberendezési cikkek azért nép-
szerűek a hazai vásárlók körében,
mert nagyon jó minőségűek. A
tönkrement, elhasznált darabokat
a hollandok a megsemmisítőbe
viszik, csakis az ép és szép termé-
keket adják tovább – hangsúlyozta
az üzletvezető. – Manapság divat
az interneten vásárolni, nekünk is
sok ilyen vevőnk van, mások viszont
azt igénylik, hogy megtekinthessék,
kézbe foghassák a kiválasztott tár-
gyakat, és persze nézelődni, bön-
gészgetni is szeretnek az emberek,
amire csak a boltban van mód. A
használt műszaki cikkekre egyéb-
ként garanciát adunk, igaz, a jó
minőségnek köszönhetően eddig
senki sem panaszkodott; vásárlóink
általában elégedettek, és aki egy-
szer eljött hozzánk, az máskor is vá-
sárol nálunk. (X)

Klumpaéspaprika:egykisérdiHollandia
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Dr. Pórfy TünDe és
Dr. DáviD ZolTán

állatorvosi rendelő és patika

2030 Érd, Bokor utca 28.
Tel.: 06-23/372-297,
06-20/946-2026

sZív és bőrféreg
sZűrési akció

DigiTális rönTgen
www.erdvet.hu
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Hasznos tudnivalók nyárra kedvenceinkről
Közeledik a nyár és ez legtöbbünknek a pi-
henés, nyaralás időszakát jelenti. Nekünk,
állatorvosoknak ilyenkor is sok a munkánk,
hiszen sok veszély fenyegeti állatainkat.
Egyre többen vagyunk, akik kedvenceink-
kel, kutyával vagy macskával indulunk a
jól megérdemelt pihenésre. Azonban jó,
ha tisztában vagyunk néhány dologgal
nyáron, illetve utazás közben, amivel meg-
védhetjük kedvenceink egészségét. Nyáron
a környezeti hatások közül a túlmelegedés,
vagyis a hőguta fenyegeti őket a legjobban.
Ezért nagyon fontos, hogy otthon a kertben
soha ne legyenek árnyék és friss víz nélkül
az állatok, illetve utazáskor egy pillanatra se
hagyjuk a kocsiban négylábú társunkat. Az
autó gyorsan áthevül, a kutya és a macska
pedig csak lihegéssel tudja magát hűteni,
de egy túlhevült autóban a lihegés nem
elég hatékony, és akár percek alatt is kiala-
kulhat az életveszélyes állapot. A tünetek
között magas testhőmérséklet, eszmélet-
vesztés, idegrendszeri tünetek, görcsök
szerepelnek, azonnali beavatkozással sem
biztos, hogy megmenthető az állat, ezért
nagyon vigyázzunk rájuk. Főleg tavasztól
őszig, de egyre inkább már télen is komoly
veszélyt jelentenek az emberre és állatra
egyaránt a kullancsok. Számos betegséget
terjesztenek, legfontosabbak ezek közül az
encephalitis, lyme-kór, kutyák babesiosisa,
erlichiosis, anaplasmosis. A betegségek
többsége gyógyítható, viszont mindegyi-
ke megelőzhető, ezért erre kell helyezni a

hangsúlyt. Kutyákra, cicákra nagyon sokféle
szert tudunk javasolni, amelyek nemcsak a
kullancscsípéstől védik meg nagy eséllyel a
négylábút, de egyéb külső élősködő ellen
is hatékonyak (legyek, szúnyogok, bolhák,
tetvek). Embernél encephalitis ellen, kutyá-
nál lyme-kór ellen vakcina is rendelkezésre
áll. Külföldi utazás során olyan külső-belső
paraziták is veszélyeztethetik négylábú
barátaink egészségét, amelyek itthon nem
honosak. Ezért utazás előtt mindenképp
keressenek fel állatorvost. Ne feledjük azt
sem, ha külföldre akarunk utazni háziál-
latunkkal, akkor gondoskodnunk kell pár
dologról. Külföldre csak chipezett (egyéb-
ként is kötelező), útlevéllel és érvényes ve-
szettségoltással rendelkező kutya utazhat,
EU-n kívüli országba pedig egyéb dolgokat
is kérhetnek beutazáshoz, ezért utazás előtt
mindenképp keressék fel az állatorvosi ren-
delőt. Ha kutyával utazunk, fontos, hogy 2
óránként pihenőt tartsunk, szigorúan pórá-
zon sétáltassuk meg, és itassuk friss vízzel.
Minden kedves gazdi kérdésére készséggel
válaszolunk, kérjük, keressenek fel minket,
hogy a nyár valóban a pihenésről szóljon az
egész családnak.

dr. Pórfy Tünde és dr. Dávid Zoltán
állatorvosi rendelője
2030 Érd, Bokor utca 28.
www.erdvet.hu,
tel.: 06-23/372-297, 06-20/946-2026
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Az Úr Jézus vonzásá-
ban – ez volt a mottó-
ja, témája az Érdi Evan-
gélikus Egyházközség 
május 17-ei gyüleke-
zeti napjának, amit a 
Favágó utcai napközis 
táborban tartottak. 

Krisztus mennybemenete-
lét ünnepeltük május 14-én, 
és a Szentlélek eljövetelét ün-
nepeljük pünkösdkor. Ezért 
választotta a gyülekezeti nap 
témájául Jézus vonzását 
Labossa Péter evangélikus 
lelkész.

– Jézus felemeltetett a ke-
resztre, majd a mennybe. Ez 
a mi utunk is; mennyet sze-
retnénk a földön, ami nem 
működik, viszont Isten oda-
fent vár minket. A mennybe 
Jézus segítségével vezet az 
utunk. Vonzása megnyilvá-
nul az igében, teljesen világo-
san, apró betűs részek nél-
kül. Ezen a gyülekezeti na-
pon szeretnénk Jézushoz 
vonzani a gyermekeket, a fia-

talokat és a felnőtteket is – 
tette hozzá a lelkész.

A rendezvényen – immár 
hagyományosan – az igehall-
gatás és istentisztelet mellett 
csoportos beszélgetésekkel, 
előadásokkal várták a felnőt-
teket, a kisebbeket pedig sok 
játék, bibliai lecke és – előre 
hozott gyermeknapi megle-
petésként – ugrálóvár és 
trambulin várta.

– Ezek az alkalmak min-
denkinek szólnak, gyere-
keknek, felnőtteknek egy-
aránt. Cél, hogy jobban meg-
ismerjük egymást, és szaba-
don, fesztelenül együtt le-
hessünk úgy, hogy közben 

komoly témákról is beszél-
getünk – mondta lapunknak 
Labossáné Kővágó Anita 
lelkész, hozzátéve: általá-
ban évente kétszer tartanak 
gyülekezeti napot a tábor-
ban, amire nagyon sokan 
eljönnek. Most is több mint 
százan voltak jelen az egész 
napos rendezvényen, amire 
– bár van közös ebéd is – so-
kan valami finom harapni-
valóval is készültek. Ennek 
főleg a gyerekek örültek, 
akik ezekről az alkalmakról 
rendszerint sok élménnyel 
és ajándékkal, míg szüleik 
lélekben feltöltődve és gaz-
dagodva térnek haza.

A következő alkalomra 
sem kell sokáig várniuk a 
gyerekeknek: az egyházköz-
ség idén is megrendezi az öt-
napos gyerekklubot a Thökö-
ly utcai templomban. Június 
29. és július 3. között minden 
délelőtt bibliai és missziós 
történetekkel, igevers- és 
énektanulással és sok játék-
kal várják az öt-tizenkét éves 
gyerekeket. n Á. K.

Húsvét után, az ötvenedik napon ünnepeljük 
pünkösdöt. Az ünnep magyar elnevezése is innen 
adódik, mert a húsvét (pészah) után az ötvene-
deik napra esik, és a „hé penetkoszté” görög szó 
jelentése is ez, így ebből származik a pünkösd szó.

A keresztények ezen a na-
pon a Szent Szellem (Szent-
lélek) első kiáradásának al-
kalmát ünneplik. Jézus fel-
támadása, majd mennybe-
menetele után, az ötvenedik 
napon a Szentlélek leszállt 
az apostolokra, és csodák 
történtek. Erről a Szentírás-
ban az Apostolok Cselekede-
tei második fejezetében ezt 
olvassuk: „ Amikor pedig el-
jött a pünkösd napja, és 
mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen, hirte-
len hatalmas szélrohamhoz 
hasonló zúgás támadt az ég-
ből, amely betöltötte az 
egész házat, ahol ültek. 
Majd valami lángnyelvek je-
lentek meg előttük, amelyek 
szétoszlottak és leszálltak 
mindegyikükre. Mindnyá-
jan megteltek Szent Szel-
lemmel, és különféle nyelve-
ken kezdtek beszélni; úgy, 
ahogyan a Szellem adta ne-
kik, hogy szóljanak” (Ap.
Csel. 2. 1-7). A Jeruzsálem-
ben tartózkodók meglepőd-
ve vették észre, hogy amit az 
apostolok beszélnek, ki-ki a 
maga nyelvén érti. Ekkor 
előállott Péter és prédikálni 
kezdett. Beszédének hatá-
sára sokan megtértek, kö-
vették, így megalakultak az 

első keresztény gyülekeze-
tek, emiatt pünkösdöt sokan 
az egyház születésnapja-
ként is tisztelik.

A középkori keresztények 
még kürtökkel, harsonával 
is utánozták a szél zúgását, 
a tüzes nyelvet pedig kanó-
cok magasból való dobálá-
sával szemléltették. Erdély-
ben, Csík vármegyében fe-
hér galambot engedtek sza-
badon a mise alatt. A ma-
gyar pünkösdi szokások 
természetesen elsősorban a 
keresztény ünnephez kap-
csolódnak, ám azok egyes 
elemei (mint például a pün-
kösdi király választása vagy 
a májusfaállítás) régebbi, 
pogány időkre is vissza-
nyúlnak.

Sok más keresztény ün-
nephez hasonlóan itt is a 
már meglévő, pogány hiedel-
mekre épült rá a keresztény 
tartalom, s olvadt össze egy 
közös ünneppé. A lényeg, 
hogy pünkösd az egyház 
számára az öröm ünnepét 
jelenti, amely új tartalmat és 
értelmet nyert azáltal, hogy 
Jézus Krisztus a mennybe-
menetele után ezen a napon 
küldte el a benne hívők szá-
mára az Igazság Lelkét.

n B.E.

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

A nap, amikor Jézus 
elküldte a „pártfogót”

Gyülekezeti nap pünkösd előtt

A Megváltó vonzásában

A legkisebbek bibliai történeteket hallgattak

Az egyházközség idén is megrendezi az ötnapos gyerekklubot a 
Thököly utcai templomban, június 29. és július 3. között

Felhívás a zaj- és rezgésvédelem  
helyi szabályozásáról

A nyári időszakban fokozott prob-
lémát jelent az ingatlanok karbantar-
tása és az ebből fakadó zajos tevé-
kenységek (kertépítési és ingatlan-
fenntartási munkák, pl.: fűnyírás, 
gallyazás, barkácsolás stb.), amelyek a 
szomszédok nyugalmát nagyban za-
varhatják.

A fenti probléma elkerülése érde-
kében tájékoztatom a lakosságot, 
hogy Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a zaj- és rezgésvé-
delem helyi szabályozásáról szóló 
61/2009. (X. 16.) számú önkor-
mányzati rendeletében az ilyen jel-
legű tevékenységeket az alábbiak 
szerint szabályozza.

„…Magánszemélyek háztartási 
igényeit kielégítő tevékenységek 
végzése során működő zajforrá-
sokra vonatkozó rendelkezések 

5. § (1) Ingatlanon zajhatással járó 
kertépítési, kert- és ingatlan fenntar-

tási tevékenységet hétköznapokon 
8–19 óra, szombat, vasárnap és mun-
kaszüneti napokon 9–12 óra között 
lehet végezni. Ezen kívüli időszakban 
ilyen tevékenység végzése az azon-
nali veszély vagy baleset-elhárítási 
munkavégzés esetét kivéve tilos.”

A fentiek megsértése esetén a kö-
zösségi együttélés alapvető szabá-
lyairól, valamint ezek meg szeg é-
sének jog követ kez mény eiről szóló 
34/2013. (XI. 7.) számú önkormányzati 
rendelet alapján természetes sze-
mély esetén 100.000,- Ft-ig, jogi sze-
mély esetén 500.000,- Ft-ig terjedő 
közigazgatási bírság szabható ki.

Kérjük a lakosságot, hogy a ren-
deletben foglaltakat – mindannyi-
unk békés együttélése érdekében 
– tartsák be.
Tisztelettel: 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  
jegyző

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	dıśzıt́ ése	pontozással
Afrikai	maszk	készıt́ése

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

Gipsznyomatok	készıt́ ése	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!
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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
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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

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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Húsz helyszín, hétszáz ember, 400 köbméter 
szemét – ez az idei, kiemelkedően sikeres érdi 
TeSzedd! akció mérlege. A Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Igazgatóság által évente megrende-
zett, országos kezdeményezés idén három napig 
tartott: az önkéntesek – köztük az önkormányzati 
képviselők – péntektől vasárnapig szedték az 
eldobált hulladékot Érd külterületi részein.

Idén nagyon sok érdi hely-
színen szedtük a hulladékot: 
a Fundoklia nyúlványánál, 
Ófaluban több ponton, a Tár-
noki úti kiserdőben, Parkvá-
rosban, a Duna-parton, a 

nagyállomás környékén. 
Szombaton dolgoztak a leg-
többen, de sokan pénteken, 
munka után, illetve vasár-
nap is kint voltak a terepen, 
ahová kilátogatott T. Mészá-

ros András polgármester is 
– mondta lapunknak a kör-
nyezetvédő akció lezárultát 
követően Macsotay Tibor, a 
polgárőrség elnöke, az érdi 
TeSzedd! akció koordináto-
ra. Hozzátette: nemcsak az 
önkénteseket, hanem az 
ÉTH dolgozóit is köszönet 
illeti a közreműködésért. 

– A helyszínek közül kettőt 
kiemelten kezeltünk: egyik a 
Visegrádi utca végénél talál-
ható erdő – ezt a Fundoklia 
mentén fekvő területet nem-
rég egy városi akció kereté-
ben már részben kitakarítot-
tuk, de a fák között marad 

még hulladék bőven. Ezen a 
hétvégén két ütemben dol-
goztunk itt: pénteken a Tele-
ki iskola felső tagozatos diák-
jai, szombaton pedig civil 
szervezetek, egyesületek ön-
kéntesei és önkormányzati 
képviselők takarították az 
erdőt, mintegy százötvenen. 
Miután megtisztítottuk, le-
zárjuk ezt a különleges nö-
vényvilággal büszkélkedő te-
rületet az autóforgalom elől 
– mondta Macsotay Tibor. 

A Tárnoki út végi kiserdő 
volt a másik terület, amire 
nagyon odafigyeltek: ott is 
több mint százan szedték a 
szemetet szombaton. 

Megkeresik  
az elkövetőket 

A város más pontjain is 
több tucatnyi önkéntes gyűj-
tötte a hulladékot az orszá-
gos program keretében biz-

tosított zsákokba, amelyeket 
a kijelölt helyekről szállított 
el az ÉTH. A TeSzedd!-
emblémás zsákokba egyéb-
ként veszélyes hulladék nem 
kerülhetett, de a külön gyűj-
tött autógumikat, illetve -al-
katrészeket és háztartási 
gépek maradványait is el-
szállították. 

– Körülbelül 400 köbméter 
szemetet tudtunk az akció-
nak köszönhetően elvitetni a 
városból. Ez ugyan soknak 
tűnik, de ami Érd szennye-
zettségét illeti, csepp a ten-
gerben. Ígérjük, ezen változ-
tatni fogunk: folytatjuk. Kita-
karítjuk a várost, megkeres-
sük és felelősségre vonjuk az 
elkövetőket. Ebben a folya-
matban a polgárőrség, a me-
zőőrök, a közterület-felügye-
let, valamint a rendőrség és 
több civil szervezet is részt 
vesz – mondta Macsotay Ti-
bor, aki nemcsak a TeSzedd! 
akció koordinátora, hanem 
azon „gyorsreagálású cso-
port” vezetője is, amely azon-
nal eljár az illegális hulla-
déklerakásokkal kapcsolat-
ban. A csoporthoz naponta 
érkeznek bejelentések, ezek 
80 százaléka közérdekű, ér-
tékelhető, és az eljárást meg 
is indíthatják az illetékesek.

Nemcsak a polgárőröket 
veti be az önkormányzat az 
illegális hulladéklerakások 
ellen: mobil kamera felszere-
lését is tervezik. Erről T. Mé-
száros András beszélt a na-
pokban. Mint mondta, a kame-
rát a „bevett” szemétlerakók-
nál helyezik majd ki, hogy 
rajtacsípjék azokat a felelőt-
len embereket, akik a város 
legszebb helyeit szennyezik. 
Nagyon jó megoldás az is, ha 
az adott (már megtisztított) 
területet lezárják az autófor-
galom elől – ez a Fundoklia-
völgy esetében is bevált.

n ÁdÁm Kata – Faiszt Nóra

Kétszáz partizó járta végig a Duna-partot
A TeSzedd! mellett még 

egy országos szeméttakarí-
tási akció zajlott a hétvégén: 
ez a folyóvizeink környéki 
területek megtisztítását cé-
lozta. Érden több mint két-
százan csatlakoztak a 
Dunaparty összefogáshoz: 
őket Ófalu több pontján is 
várták. Az érdi csoport veze-
tője, Tompai Orsolya 20 fős 
csapattal vágott neki a túrá-
nak, hogy – három másik 
helyi csapattal együtt – tisz-
tábbá tegyék az érdi Termál 
Hoteltől a téglagyárig tartó 
szakaszt. A zsákokba a leg-
különfélébb tárgyak kerül-
tek: műanyag kupakoktól 
kezdve a matracokon ke-
resztül a régi nyugágyakig 
sok minden lapult a fűben. 

A Molnár utcából indult 
az Érdi Horgászegyesület 
félszáz fős csapata is, akik 
közül később sokan csóna-
kokba ülve „halászták” ki a 
szemetet a folyóból. Nagy 

lelkesedéssel járta a termé-
szetet Máté is, az érdi Fé-
szek Gyermekvédő Egyesü-
let fiatal pártfogoltja, és raj-
ta kívül még rengeteg gyer-
mek körében örvendett 

nagy népszerűségnek az 
esemény. A Teleki Sámuel 
Általános Iskola elsőseinek 
nevetése betöltötte a part 
menti erdőket. Bizakodásra 
adhat okot, hogy a jövőben 
az ő kezükbe kerül a termé-
szetvédelem.

A „Dunaparty” elnevezés 
rendkívül találónak bizo-
nyult: miközben az önkén-
tesek megcsodálták a gyö-
nyörű természeti értékeket, 
az ártereket és a változatos 
növényvilágot, új barátokra 
is szert tettek – és a nap vé-
gére 270 zsákban legalább 
5 tonna szemetet gyűjtöttek 
össze, ami szép példája an-
nak, hogy egy kis összefo-
gással mekkora eredményt 
érhetünk el.

| 2015. május 20. |    helyi érték helyi érték    | 2015. május 20. |

Virágot ültetnek, társasjátékoznak, zenét hall-
gatnak vagy csak beszélgetnek. Mindebben 
szakképzett gondozók segítenek azoknak az idős 
embereknek, akiknek ugyan van családjuk, de 
napközben mégis egyedül lennének otthon. 

Egy átlagos nap a Jázmin 
utcai nappali otthonban: mi-
után közösen elfogyasztot-
ták az ebédet, üdítő vagy tea 
mellett ülik körül az asztalo-
kat, és csendesen beszélget-
nek az idősek napközbeni 
ellátását biztosító otthon 
vendégei. A Szociális Gondo-
zó Központ tagintézménye a 

Hivatalnok utcából költözött 
ide, még az év elején.

– Én már tizenöt éve járok 
a „napközibe”, de nekem a 
korábbi helyeken is jó volt. 
Hiszen a társaságtól függ, 
hogyan érzem magam. A 
gondozónők nagyon kedve-
sek és segítőkészek – mond-
ja Bakos Ferencné, Eta 

néni, majd azt is elárulja, 
szívesen ültetett virágokat a 
kertben, mert jólesik majd 
gyönyörködni bennük. – A 
foglalkozások is érdekesek 
– teszi hozzá –, például a na-
pokban József Attiláról be-
szélgettünk. Ha rosszra for-
dul az idő, délutánonként 
társasjátékkal múlatjuk az 
időt. Nekem a Ki nevet a vé-
gén a kedvencem – mondja, 
és már nevet is.

Bocskor Jánosné is rég-
óta veszi igénybe a napköz-
beni ellátást, mert jobban 
érzi magát kortársai társa-
ságában, mint otthon, egye-

dül. A betűs kirakót meg re-
mek agytornának tekinti, 
mint mondja, legutóbb 35 or-
szág nevét sikerült kitalál-
nia, ami nem kis teljesítmény 
volt részéről – dicsekszik, 
miközben a többiek is bólo-
gatnak: nagyszerűen telik 
itt az idő, akár játszanak, 
akár beszélgetnek vagy ze-
nét hallgatnak.

– Az idősek nappali ellátá-
sába azokat várjuk, akik 
megfelelő családi háttérrel 
rendelkeznek ugyan, de csa-
ládjuk aktív tagjai napközben 
munkában vannak, és az idős 
családtag egyedül marad. 

Vagy a társaság, vagy pedig 
– akinek szüksége van rá – a 
gondoskodás és a felügyelet 
érdekében, reggeltől délutá-
nig itt tölthetik el az idejüket 
– tudjuk meg Érsek Sándor-
nétól, az időseket ellátó köz-
pont vezetőjétől. – A szállítá-
sukról is mi gondoskodunk, 
ami ingyenes számukra, há-
romszori étkezés mellett. Az 
enyhe demenciával rendelke-
ző időseket is fogadják, és 
gondoskodnak olyan foglal-
koztatásukról, amellyel előse-
gíthető a fejlődésük. Akinek 
szüksége van rá, megmérik a 
vércukorszintjét és a vérnyo-
mását, és odafigyelnek a 
gyógyszerek adagolására is. 
Még van hely, lehet jelentkezni 
– teszi hozzá a Jázmin utcai 
„napközi” vezetője. 

n B. E. 

Nem akárhová csöppentek azok, akik részt vettek a Szülők Háza májusi nyílt 
napján. Az épület minden részéből sugárzik a kreativitás. A szobák más-más 
izgalmat rejtenek magukban, és már a színhasználattól is jobb kedvre derül az 
ember. Ez a sokszínűség tükröződik az intézmény programjaiban is.

Ebben a házban nem lepő-
dünk meg akkor sem, ha éppen 
egy bohóc vagy egy bűvész sétál 
velünk szemben. Vagy ha a gye-
rekek mászókázás helyett növé-
nyeket ültetnek vagy éppen sü-
teményt sütnek.

De a Szülők Háza a hagyo-
mányos és sok speciális intéz-
ményhez képest nem csak a 
kisgyermekeknek nyújt izgal-
mas programokat: éppúgy 
szervez közös megmozduláso-
kat a szülőknek is. Épp ezért a 
szülőké is. – Egymást segítve, 
egymást megértve, nem egy-
mást kiosztva, hanem tapasz-
talatainkat megosztva tudjuk 
egymást segíteni a szülővé vá-
lásban. Tudjuk, hogy a rózsa-
szín álom mögött nagyon sok 
munka van. A Szülők Háza ezt 
a családdá születést segíti 
komplex szülőtámogató prog-
ramjával – mondta el lapunk-
nak Regős Judit, a Szülők 
Háza alapítója, családi tanács-
adó szociálpolitikus. Az intéz-
mény tanácsadással is foglako-
zik, például a gyermekvállalás 
utáni újbóli álláskeresésben, 
vagy elősegíti a családok közöt-
ti kommunikációt.

Mindeközben ez a helyet a 
gyereknek is szeretik. A szülők 
a legkisebb gyermekeket is ide-
hozhatják, a szabadidős köz-
pont 3 éves korig várja kis nö-

vendékeit ebbe a barátságos 
milliőbe. A jövőben a Szülők 
Háza gyermekei számára angol 
nyelvű oktatás is lesz az intéz-
mény keretein belül, illetve ok-
tóbertől már 5 éves korig várják 
a kisgyermekeket. A Szülők 

Háza az említett szolgáltatáso-
kon túl szívügyének tekinti a 
hátrányos helyzetű gyermekek 
segítését is, így Regős Judit re-
méli, hogy támogatások révén 
olyan kisgyermekek is részesei 
lehetnek ennek a különleges él-

ménynek, akik számára ezt a 
rossz anyagi körülmények nem 
teszik lehetővé.

A nyílt napon a ház „vendége” 
volt a Szülők Háza Alapítvány 
alapítója, dr. Kemény Dénes 
háromszoros olimpiai bajnok 
vízilabdázó, szövetségi kapi-
tány, a Vízilabda Szövetség el-
nöke, aki tevékenyen hozzájá-
rult, hogy létrejöjjön ez az intéz-
mény. Farkas Péter, a Nemzeti 
Család és Szociálpolitikai Inté-
zet igazgatója is ellátogatott ide 

a nyílt napon. Őszinte elisme-
réssel szólt a Szülők házában 
folyó munkáról. – Közösséghiá-
nyos társadalomban élünk. Re-
gős Judit valami olyat álmodott 
meg, amiből Magyarországon 
hiány volt. Nekünk nem csak a 
gyerekekkel – beleértve a 
hatrányos helyzetűeket – kell 
foglalkoznunk, persze helyes, 
hogy ezt tesszük. Elő kell segíte-
nünk, hogy a szülővé válás és a 
családok egymásra találása 
megtörténjen.  n gÁjÁsz ENiKő 

Az idősek már belakták az új napközit a Jázmin utcában

Társaság és gondoskodás reggeltől estig

Egymást támogatva, tapasztalataikat megosztva segítenek egymásnak 

Együtt születnek családdá a Szülők Házában

Tonnaszám gyűjtötték a szemetet Érd különböző  
pontjain a polgárőrség segítségével 

Ami tiszta, lezárják

Kölcsön kaptuk 
– Nem értem az embereket. Miért kell ide dobálniuk a 

szemetet, miért nem a kijelölt helyekre viszik? Nem 
azért kaptuk a Földet, hogy beszennyezzük! – fakadt ki 
egy nagy zsákot vonszolva a hetedikes Dávid Norbert, 
aki húsz telekis társával szedte a szemetet a Visegrádi 
utca végén. Az iskolákban egyre hangsúlyosabb szere-
pet kap a környezeti nevelés, a személyes tapasztalat 
azonban mindennél többet ér. 

– Lassan, de változik az emberek szemlélete a sze-
metelést illetően. Ezek a gyerekek nagyon felháborod-
tak a látottakon. Ők biztos nem viszik ki a szemetet az 
erdőbe, ha felnőnek, és ha innen hazatérnek, elmesé-
lik a szüleiknek, milyen akcióban vettek részt – mond-
ta lapunknak Brindzik Zsuzsa tanár, aki több kollé-
gájával és tucatnyi gyerekkel gyalogolt ki az erdőbe, 
hogy rendet csináljanak. Még egy gipszelt kezű kis-
lány is eljött a túrára – és valószínűleg nem a tanári 
dicséret miatt.  

Regős Judit a gyerekkoszorúban
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A hazai pályán mindenkire veszélyes pilisi csapat 
otthonába látogatott az Érdi VSE. A mérkőzés 
előtt az érdi játékosok fogadkoztak, hogy a 
három mérkőzés óta tartó győzelmi sorozatot 
tovább folytatják, és minél hamarabb lezárják a 
bajnoki cím sorsát. Ehhez azonban mindenféle
képpen győzni kellett Pilisen.

Jobban kezdte a találkozót 
az érdi csapat a vendéglátók
nál. Hamar magukhoz ra
gadták a kezdeményezést és 
sorra vezették támadásai
kat. A hazai csapat játékosai 
elvétve lépték át az érdi térfe
let, akkor viszont a vendég

védelem azonnal blokkolta a 
pilisi támadók próbálkozása
it. Az érdi fölény ellenére a 
vendégcsapat igazi gólhely
zetet nem tudott kialakítani, 
lehetőségeinél pedig senki 
sem vállalta el a kapura lö
vést. Az első veszélyes hely

zet az érdi kapu előtt adódott. 
Egy szabadrúgás után a ven
dég védők csak nehezen tud
tak felszabadítani. Egy perc
re rá az Érd megszerezte a 
vezetést. A 31. percben Brkic 
D. labdájába a hazai védő 
kézzel ért bele, a megítélt 
büntetőt Kovács B. értékesí
tette. A megnyugtató máso
dik érdi gólra sem kellett so
kat várni. A 43. percben Ko
vács B. gyors szabadrúgás
sal indította Gyuráczot, aki 
a tétovázó hazai védők között 
a hálóba gurította a második 
érdi gólt: 0:2.

A második félidőre össze
kapta magát a hazai csapat, 
jóval nagyobb erőket mozgó
sított a szépítő gól megszer
zéséért. Kicsit meg is lepték a 
vendég érdieket, negyedóra 
után azonban ismét helyre
állt a „rend”. A vendégek újra 
kézbe vették a játék irányítá
sát az egyre inkább szabály
talankodásokba menekülő 
hazaiak ellen. Ennek ered

ményeképpen a játékvezető 
utánrúgásért kiállította a ha
zai csapatból Jeneit. A lét
számfölényben játszó érdiek 
hamar tovább növelték elő
nyüket. A 64. percben Kupi 
Z. szögletét Csiszár Z. bel
sőzte a kapuba. 0:3. Ezzel a 
találattal el is dőlt a mérkő
zés kimenetele. A vendégek a 
biztos vezetés birtokában 

visszavettek a játékból, így 
támadásaik a kapura már 
nem jelentettek sok veszélyt, 
míg a hazaiak már feladták a 
reménytelen küzdelmet. 

A 86. percben Kónya B.-t 
szabálytalanul szerelték a 
16oson belül. Az ítéletvégre
hajtó ismét Kovács B. volt. Így 
állt be a végeredmény: 0:4. 

n Harmat Jenő

Egészen kiváló heteken 
van túl a Delta Röplabda 
SE, amely az Országos Mini 
Kupán is remekelt, a régiós 
bajnokságot pedig meg
nyerte a felnőtt csapat. 

A minikupán hat csapat
tal vett részt az érdi egyesü
let, amelyből öt a szupermini, 
azaz 2006os születésű kor
osztályban indult, míg egy 
csapat a mini, azaz a 2004
es korosztályban szerepelt. 

A fiatalabbaknál az öt 
csapatból az első számú 
meg is nyerte a kupát, míg a 
második számú gárda ti

zenkettedik lett, úgy, hogy a 
többi egyesületből csak az 
első csapatok előzték meg. 
A harmadik és negyedik 
csapat a 47. és a 48. helyen 
zárta a rangos versenyt, 
míg az ötödik csapat utolsó, 
azaz 52. lett. Azt azonban 
érdemes tudni, hogy az első 
két csapatban a rutinos, 
már évek óta röplabdázó já
tékosok voltak, míg a másik 
háromban jobbára teljesen 
kezdő versenyzők, sőt: töb
beknek ez volt az első meg
mérettetésük. 

A mini korosztályban 
nem volt ilyen magas a lét
szám, ugyanis itt „csak” 28 
gárda vett részt, amelyből a 
sérülések és betegségek mi
att tizedelt Delta a hetedik 
helyet szerezte meg. Dömö-
tör Mátrai Beáta edző sze
rint ha teljes lett volna a 
csapat, akkor könnyen do
bogón végzett volna a 2004
es születésű csapat.

Az U18asok két meccset 
is játszottak az Érdligeti Ál
talános iskola Túr utcai tor
natermében, ahol a Duna
kanyar és a Közgáz csapa
tát is játszmaveszteség nél
kül, 3:0ra győzték le, így az 

utolsó, május 31ei, Érden 
rendezett fordulóban már a 
dobogó kérdése a tét.

A felnőtt csapat is több já
tékost nélkülözött a Közgáz 
elleni találkozón, ennek el
lenére ők is könnyed, 3:0s 
győzelmet arattak, ami egy
ben azt is jelenti, hogy az 
utolsó fordulóban megnyer
te a régiós bajnokságot a 
felnőtt csapat.

Dömötör Mátrai Beáta já
tékosedző úgy értékelt: dö
cögősen ment a játék a győ
zelem ellenére is. – A beteg
ségek miatt nehezen álltunk 
össze, de örültem neki, hogy 
a fiatalokkal feltöltve tud
tunk játszani, és szépen 
hoztuk ezt a mérkőzést. A 
célunk a következő két év
ben az, hogy a felnőtt csa
pattal az NB IIbe jussunk 
fel. Ha ez sikerül, reménye
ink szerint majd az addigra 
megépülő új tornacsarnok
ban fogjuk játszani a mér
kőzéseinket a Vörösmarty 
Mihály Gimnáziumban – 
mondta bizakodva az edző.

17 érdi sumós indulhat nem
zeti mezben a macedóniai Eu
rópabajnokságon. A hétvégi 
válogatóról sportolóink 10 
arany, 8 ezüst és 6 bronzérem
mel tértek haza.

Kitűnő körülmények között 
rendezte meg a Kőbánya SC 
az U8 és U21 sumo országos 
bajnokságot és a korosztályos 
válogatóversenyt a macedóni
ai Európabajnokságra, az 
osakai világbajnokságra és 
az észtországi kontinentális 
bajnokságra. A pénteki egész 
napos érdi iskolai kézilabda 
és szombati birkózóversenyek 
miatt nagyon kevesen vállal

ták a vasárnapi sumóversenyt 
az Érdi Spartacus versenyzői 
közül.

Az érdi sumósok az országos 
bajnokságon három arany, egy 
ezüst, két bronzérmet szerez
tek. A versenyeken néhányan 
két korosztályban is dobogóra 
állhattak. A két versenyen ösz
szesen 24 érmet – 10 arany, 8 
ezüst, 6 bronzérmet – és egy 
hetedik helyet szereztek. 

Az utolsó megméretésen vég
legessé vált, hogy a június 11. és 
15. között a macedóniai 
Shtipben megrendezendő Euró
pabajnokságon 17 érdi öltheti 
magára a címeres mezt.

Megvédte bronzérmét 
az ÉRD női kézilabda
csapata a magyar 
bajnokságban, miután 
a bronzpárharc máso
dik mérkőzésén Duna
újvárosban a végletekig 
kiélezett mérkőzésen 
büntetőpárbajban múl
ta felül a Kohászt.

Már a találkozó előtt három 
órával gyülekeztek a szurko
lók az Érd Aréna előtt. Az első, 
26–18as érdi győzelem után 
mindenki bizakodó volt – még 
a játékosok is, akik nem akar
ták húzni az időt, két meccsen 
szerették volna eldönteni a 
párharcot. Azt a mintegy 110 
jegyet, amelyek a dunaújváro
si vendégszektorba szóltak, 
hamar elkapkodták a kézilab
dacsapat szurkolói csoportjá
nak tagjai, a Dragonok. 

A mostani – sorsdöntőnek 
szánt – meccs nehezen indult 

– ami a gólok számát illeti. Elő
ször a védelmek domináltak, 
ennek ellenére az ÉRDnél re
mekelt Kovács Anna, aki az 
első hat vendéggólból négyet 
szerzett. A szünetre megnyug
tató, háromgólos előnyt szer
zett Szabó Edina gárdája. 
Talán a kelleténél jobban is 
megnyugodtak, mivel a máso
dik játékrészben a háromgólos 
előnyből kétgólos hátrány lett.

Itt kapcsolódtak be igazán 
az érdi szurkolók: „nyolcadik 
emberként” voltak a pályán, 
így a hajrában már ismét veze
tett az ÉRD – méghozzá két 
góllal is, ám másfél perccel a 
vége előtt Szekeres Klárát 

küldték le két percre. Amikor 
az utolsó támadását vezette a 
Kohász, az emberelőnyből a 
balszélső poszton üresen ma
radó Vincze Melindának a 
dudaszó előtti másodpercben 
sikerült egyenlítenie.

A hétmétereseknél a sza
bály szerint az első ötöt lövést 

csak akkor nem kell végrehaj
tani, ha az egyik csapat behoz
hatatlan előnyre tesz szert – ez 
azért fontos, mert az első há
rom sorozat után a hazaiak 
mindháromszor betaláltak, 
míg az ÉRDnél Kovács Anna 
és Klivinyi Kinga is hibázott. 
Ekkor majdnem felrobbant a 
dunaújvárosi csarnok: a Ko
hász játékosai a pályára ro
hanva ünnepelni kezdtek, úgy 
gondolva: harmadik meccsre 
mentették a párharcot. De ala
posan elszámolták magukat. 
Hiszen a következő kétkét 
lövő esetében, ha az Újváros 
hibázik, míg az ÉRD mindkét
szer belövi, akkor folytatódik a 

párharc. A terhet a két klasz
szis, Bulath Anita és Triscsuk 
Krisztina is vállalta, ám mind
ketten hibáztak. Ellenben 
Pálos-Bognár Barbara és Ka-
tarina Kprezs belőtte, így foly
tatódott a hétméterespárbaj. 

A másik szabály az ilyen 
helyzetekre, hogy a következő 
lövők esetében „hirtelen halál” 
dönt, azaz, aki hibázik, veszít. 
Most az ÉRD kezdett, és Ko
vács Anna be is lőtte 750. érdi 
gólját – a másik oldalon Bulath 
szintén. Klivinyi a hetesvonal 
mögül ismét hibázott. A Duna
újvárosnál még azt sem tudták 
eldönteni, hogy ki legyen a kö
vetkező lövő, majd Bulathnak 
sikerült rábeszélnie a korábbi 
érdi Triscsukot, aki leszegett 
fejjel, a vállán óriási teherrel 
sétált Szvetlana Gridnyeva 
felé – aki aztán kivédte a bün
tetőt. Katarina Krpezs a tőle 
megszokott magabiztossággal 
vágta be, így Takács Dus-
mátán volt 1200 szempár a 
csarnokban – már azoké, akik 
oda mertek nézni. 

Mellélőtte. 
Az érdi játékosok rohantak 

Szvetlana Gridnyeva felé, egy 
nagy csapatöleléssel minden
ki válláról leesett a teher. Má
sodszor védték meg címüket, 
és a csapat rövid, 2010/2011es 
szezon óta tartó élvonalbeli 
tagsága alatt harmadszor ün
nepelhettek bronzérmet.

Az éremátadás után előbb 
Szvetlana Gridnyevát, majd 
Szabó Edinát dobálták a leve
gőben a lányok, akik csoki
záport kaptak a szurkolóktól. 
Viszonzásul ők mezeiket osz
tották szét a vendégtáborban.

Az ünneplés itt még nem ért 
véget, ugyanis az Érd Aréná

ban több mint száz szurkoló 
köszöntötte a csapatot, ahol 
Tekauer Norbert klubelnök 
átadta érmét T. Mészáros And-
rás polgármesternek, aki a 
csapat társadalmi elnöke. A 
klubelnök a játékosoknak és a 
szurkolóknak is gratulált, 
megköszönte az egész éves 
munkát, majd ugyanezt a két 
csapatkapitány, Janurik Kin-
ga és Szara Vukcsevics is 
megtette – immár örömköny
nyek között. Később a teljes 
stáb bronzérmet vehetett át a 
szurkolóktól „Köszönjük! A 
Dragonok” felirattal. 

Tekauer Norbert klubelnök 
az ünneplés után elmondta, 
reméli, hogy a következő sze
zonban is tovább fejlődik az 
érdi kézilabda, mivel ebben a 
szezonban a csapat az összes 
kitűzött célt teljesítette. A ma
gyar bajnokságban bejutott a 

legjobb négy közé, csakúgy a 
Magyar Kupában, ahol szintén 
bronzérmet szerzett, míg az 
EHFKupában is a legjobb 
négy között volt. Rövidesen tá
jékoztat az új játékosok érke
zéséről – ígérte a klubelnök.

n Domonkos Bálint

Pilisi LKLegenda Sport–Érdi VSE 0:4 (0:2)

Egy lépésre a bajnoki címtől

10 aranyos sumós az Eb-n

Másodszor védték meg címüket és harmadszor ünnepelhettek bronzérmet a kézilabdás lányok 

A lányok már most nyerni akartak 

Szabó Edina vezetőedző

Az érdi kézilabdacsapat ebben a szezonban az összes kitűzött célt teljesítette

Mindenképpen győzni kellett Pilisen. Győztek

Már a dobogó a tét

A cél, hogy feljussanak az NB IIbe

Győztes röplabdások

Pilisi lk-legenda sport–Érdi Vse  0:4 (0:2) Pilis, 300 néző
Vezette: Janitz Gergő
Érd: Kertész F. – Ország P., Csiszár Z., Ebedli Z. – Kovács B. (Papp 
G.), Kupi Z., Brkic D. (Kónya B.), Csizmadia Z. – Balázsovics M., 
Gyurácz B. (Gyurácz B.), Pintér N. (Cservenka G.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Kovács B. 31’, 86’ , Gyurácz B. 64’ Csiszár Z. 64’
Sárga lap: Balázsovics M.

Delta rse–
kÖZGáZ 3:0 (25:17, 25:17, 
25:20)
Delta RSE: MARADY, Takács 
Rebeka, OSTORHÁZI, DÖ-
MÖTÖR-MÁTRAI, Horváth 
Réka, Gál Wanda
Csere: Tátrai, Király, Gál Vivien
Játékos-edző: Dömötör-
Mátrai Beáta
Közgáz: Vitányi, SZABÓ BRI-
GITTA, Simka, Lichmann, 
Wieser, RUPPL
Csere: Fogl
Edző: Lestár László

Eredmények:
U8 leány és fiú országos bajnok-
ság:
–20 kg: Jakab Roland  VII.
–30 kg: Jakab Dániel I.
U12 fiú válogatóverseny:
+65 kg: Nagy Gergely II.
U14 leány válogatóverseny:
–55 kg: Sipos Boglárka II.
U14 fiú válogatóverseny:
–55 kg: Burij Anatolij II., Délceg Edvárd III.
–75 kg: Varga Dániel I.
U16 női válogatóverseny:
–55 kg: Sipos Boglárka II.  
U16 férfi válogatóverseny:
–60 kg: Végh Richárd I., Berta Mike II., 

Csörgő Hugó III.
–70 kg: Buzás Patrik II.
U18 férfi válogatóverseny:
–65 kg: Csörgő Vilmos I., Buzás Patrik III.
–80 kg: Délceg József I., Mikó Erik III.
–100 kg: Molnár Tamás I.
U21 férfi országos bajnokság:
–70 kg: Csörgő Vilmos III., Mikó Erik III.
–85 kg: Prim Martin I.
–100 kg: Molnár Tamás II.
+115 kg: Molnár János I.
Felnőtt női válogatóverseny:
–65 kg: Horváth Éva II.
Felnőtt férfi válogatóverseny:
–70 kg: Mikó Levente I.
–86 kg: Prim Martin I.

DUnaÚJVárosi koHásZ ka–ÉrD 22–22 
(10–13) – hétméteresekkel 4–5

Dunaújváros, 1100 néző.
V: Bacs, Bóna

DUnaÚJVáros:
VÍG
Azari  3
Bulath  3
Ferling  3
Takács Bianka
TRISCSUK  7(2)
Vincze  2 

Csere: Nagy É. (kapus), Mekler-
Rádl, TAKÁCS DUSMÁTA. 4, 
Ferenczy, Berta, Hosszú, Gera.

edző: Mátéfi Eszter

ÉrD: 
JANURIK
KRPEZS  4(4)
KOVÁCS ANNA  10
Pálos-Bognár
Kisfaludy  1
Klivinyi  3
Schatzl  1 

Csere: GRIDNYEVA, Oguntoye 
(kapusok), Szekeres, Signaté 1, 
Vukcsevics 2, Takács K. 

edző: Szabó Edina

az eredmény alakulása.: 4. perc: 1–0. 12. p.: 5–6. 23. p.: 7–9. 
36. p.: 15–13. 45. p.: 18–16. 55. p.: 19–21
kiállítások: 8, ill. 12 perc
Hétméteresek: 4/2, ill. 5/5

„Az ÉRD legszebb szezonja” 
Megérdemelt volt a győzelem – mondta Szabó Edina veze-
tőedző. – Két jó csapat küzdött egy hatalmas téttel bíró 
meccsen. Már az nagy fegyvertény volt, hogy ellen tudtunk 
állni. Azt gondoltam, hogy a tavalyinál izgalmasabbat nem 
lehet produkálni – ez is sikerült. A lányok már most akarták a 
harmadik helyet, és két meccsen akarták eldönteni a bronz-
érem sorsát. Nagy egyéniségekből, komoly emberekből áll 
ez a csapat – és a nagy párharcokban ez megmutatkozik. 
Nagyon boldog vagyok a bronzérem miatt, a lányoknak, a 
stábnak és a szurkolóknak is gratulálok, mert mindenkinek 
szerencséje van, aki ennek a részese volt. Ez az ÉRD legszebb 
szezonja. Minden évben előre tudtunk lépni. Most is. Sokat 
járok külföldön, és már ott is azt tapasztalom, hogy ismerik 
az érdi kézilabdát. Az ilyen küzdeni tudás, mint amit a csapat 
véghezvisz, öregbíti a csapat és a város hírnevét is.
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F E L H Í V Á S
Nyugdíjasok Ki Mit Tud Találkozójára

A Szepes Gyula Művelődési Központ az Érden élő 
nyugdíjasok számára Ki Mit Tud Találkozót hirdet.

A legnagyobb öröm szá
munkra, ha egy hányatott 
sorsú állat végre biztos, 
szerető gazdájára, új csa
ládra lel. Arra biztatunk 
minden kedves gazdi
jelöltet, válasszon magá
nak olyan kedvencet, aki
nek befogadásával még 
egy életnek ad lehetősé
get, hiszen a helyére újabb 
rászoruló kerülhet. Sem
mi sem ér fel egy sokat 
szenvedett kutya vagy 
cica hálájával, szeretetün
ket százszorosan viszo
nozzák!

Ha örökbe fogadná 
Csufit vagy Twinkyt, ve
gye fel a kapcsolatot az 
Alapítvány munkatársai
val. Telefon: 0630276

6071 vagy 06309106987, 
Email: siriusalapitvany@
g mai l .com. A többi 
gazdikeresőt pedig megta
lá lja a w w w.sir ius
alapitvany.hu weboldalon.

Sirius Állat és Termé
szetvédelmi Alapítvány, 
Érd. Adószám: 187073791
13, Bankszámlaszám: 
1 0 4 0 3 1 3 6  4 9 5 3 4 9 4 9 
49521015

A Ki Mit Tud célja a hagyo-
mányőrzés, a kulturális és 
közösségi kapcsolatok ápo-
lása a nyugdíjas korosztály 
tagjai között.
Várjuk mindazokat a nyugdí-
jasokat és nyugdíjasklubok 
tagjait, akik egyénileg vagy 
közösségben szívesen mon-
danak verset, énekelnek 
vagy táncolnak, esetleg egy 
rövidebb színdarabot is be-
mutatnának.
A találkozó helyszíne: Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-
pont (Érd, Alsó u. 9.)
Időpontja: 2015. június 26., 
péntek 14 óra
Jelentkezni a jelentkezési lap 

leadásával személyesen, 
postai úton vagy e-mailben 
lehet 2015. június 19-ig.
Az alábbi kategóriákban 
várjuk a jelentkezéseket:
1.  Ének (népdal, magyar 

nóta, operett stb.)
2.  Szóló hangszer, hangszer-

együttes
3. Vers- és prózamondás
4. Színjátszás
5. Tánc
6. Népdalkör, kórus
8. Egyéb színpadi produkció
Információ és bővebb fel-
világosítás kérhető:
Száraz Istvánné Viktória
Tel: 06-23-365-490/112
E-mail: viki@szepesmk.hu

Gazdikereső

Twinky 3 év körüli ivartalanított 
szuka kutyus, kis-közepes terme-
tű. Nagyon barátságos, vidám, 
de idegenekkel néha bizalmat-
lan. Akit megszeret, ahhoz na-
gyon ragaszkodik

Csufi 2 év körüli kis-közepes 
méretű, félhosszú szőrű ka-
nocska. Figyelmes, néha kissé 
önfejű. Kedves, barátkozó, 
más kutyákkal is probléma-
mentes
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Júniusbanminden szerdán

25%kedvezmény
mindenmasszázsra!
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Fűtés- és szanitertechnikai, szakkereskedelmi cég felvesz

MŰSZAKI ASSZISZTENS
munkatársat ÉRDI munkahelyre.

Kizárólag épületgépészeti szakkereskedelemben szerzett legalább
2 éves gyakorlattal, termékismerettel rendelkezők jelentkezését várjuk.

Angol nyelvtudás és gázkészülék ismerete előnyt jelent!

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

23
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Új technológia a hő- és vízszigetelésben:
Szórt poliuretán habbal akár

40–50%-os
energiamegtakarítás

érhető el fűtés-hűtésben. Passzív házak tökéletes
szigetelése, tetőterek utólagos hőszigetelése, kívülről is

hőhídmentesen, lapostetők hő- és vízszigetelése.
Ingyenes helyszíni tanácsadás,

hőtechnikai méretezés szerkezetekre.

www.ecopur.hu, info@ecopur.hu, +36-20/370-0818

Az építészet manapság legfonnntttooosssaaabbbbbb kkkiiihhhííívvvááásssaaa aaa fffeeelllüüülllrrrőőőlll jjjööövvvőőő cccsssaaapppaaadddééékkk ééésss aaaz alulról szivárgó nedvesség
elleni védelem, illetve a megfelelő hőszigeteléssel komfortos klíma biztosítása a lakó- és tetőtérben is.

Cégünk, az ECOPUR Kft. az építési helyszínen szórt különféle összetételű poliuretán habbal biztosítja:
• a hézagmentes, tökéletes hő- és légzáró burkot,
• járható, toldásmentes födémszigetelést,
• cserép vagy pala alá fújva a hő- és vízszigetelés mellett statikailag is összefogja, összeragasztja
a tetőszerkezetet, és ezzel növeli a tető szilárdságát,

• régi, elöregedett, hatástalanná vált hőszigetelések kiváltására tökéletesen alkalmas,
• lapostetők lépésálló hőszigetelése, vízszigetelése,
• lakott, beépített tetőterek egyszerű és gyors hőszigetelés-felújítása kívülről is.

Az ECOPUR Kft. egy lengyel fizikus találmánya alapján vállal-
ja nedves betonos pincék, medencék
• utólagos vízzáróvá tételét,
• ezáltal a sérült vízzáró szigetelések okozta vízbeszivárgás
megszüntetését akár 5 bar negatív talajvíznyomásig is,

• vizes vagy vízzel elárasztott, használhatatlan pincék szá-
razzá tételét.

Referenciák: M4-es Metro, Vízművek medencéi

Cégünk, az ECOPUR Kft. 30 éves mérnöki tapasztalattal, korrekt, gyors mun-
kavégzéssel bel- és külföldön is (Németország, Anglia, Románia) áll az Önök
rendelkezésére.

A jövő hő- és vízszigetelése
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VÁLLALKOZÁS

23
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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

Munkavédelem
Munkaruházat

22
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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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KERTFENNTARTÁS!
Kertépítés, fűkaszálás, sövény-
nyírás, fakivágás, tereprendezés.
T: 06-20-396-1933

23
23
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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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TELEK

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

VEGYES

Az M7-en Budapest felé közleke-
dő volánbuszon felejtettem
egy faliórát, ami nekem sokat
jelent. Kérem a becsületes
megtalálót hívjon, meghálá-
lom. T:06-20-476-7710

Gáztűzhely eladó. T:06-70-521-
2312

ÁLLÁST KÍNÁL

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

09
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Önállóan dolgozó, hegeszteni tudó

víz-gáz-fűtésszerelő
szakmunkást

vagy a szakmájában gyakorlott
munkatársat keresünk váltakozó
munkahellyel. T: 06-20-941-3735

23
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Budafoki varrodába keresünk
munkájára igényes, tapasztalat-
tal rendelkező varrónőt, 6 vagy
8 órás munkavégzésre. T:06-20-
467-7745

Tetőszkészítéshez ácsokat, beta-
nított ácsokat felveszek. T:06-
30-563-5544

INGATLAN

Érdligeten, csendes utcában, jó
közlekedési lehetőséggel, 230
négyszögöles, összközműves
telken, 56 nm családi ház eladó.
Ár: 15 M Ft. T:06-31-332-3647

Eladó Tárnok Öreghegyen 823
nm zártkerti ingatlan, téliesít-
hető faházas építménnyel.
T:06-70-9530-552

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
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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
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NYÁRIGUMI-AKCIÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 22
10

74

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

Díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

23
38

58

Műanyagnyílászárók,
redőnyés szúnyogháló.
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20. 23
38
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KONTÉNER

AUTÓ/MOTOR

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

23
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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
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AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25

82

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező fodrász és
műkörmös munkatársak jelentkezését várjuk.

T: 06-20-417-1665 22
31
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Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

KERTI MUNKÁK! Automata önö-
zőrendszerek , fűnyírás, fűka-
szálás, sövényvágás, minden
ami a kerttel kapcsolatos. T:06-
70-243-2182

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

17
09

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

Mizsei István 23
20

49

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

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

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

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

T: 06-20-991-3405

23
47
53
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Életműdíj diplomát kapott az érdi Majthényi Szabolcs társával, Domokos 
Andrással a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) fair play bizottságától – szól 
a szívet melengető híradás. A duó januárban, sorozatban tizenegyedszer 
nyerte meg a repülő hollandi világbajnokságot, legutóbb Sydneyben, 
ahol tökéletes teljesítménnyel diadalmaskodtak, így az örökranglistán 
beérték az eddig vezető dán párost.

– Tenger nélkül hogyan le-
het ilyen nagy eredményeket 
elérni a vitorlássportban? – 
kérdeztem a „hajókapitány-
tól” a gratuláció után.

– A Balatonon nagyon jól 
lehet gyakorolni – adta a 
meglepő választ Majthényi 
Szabolcs, aki társával csak-
nem két évtizede uralják a 
mezőnyt, holott mindössze 
43 évesek. – A magyar ten-
ger nagy előnye edzésekben, 
hogy sokkal kiszámíthatat-
lanabb, változatosabb szél-
járású, mint az „igazi” ten-
gerek, ahol „kifújtabb” sze-
lek járnak, egyenletesebb a 
hullámverés is. A külföldiek 
éppen emiatt nem is nagyon 
szeretnek nálunk versenyez-
ni, mert számos meglepetés-
ben részesülhetnek. Aki ko-
moly eredményeket akar el-
érni, persze tengeren is kell 
rendszeresen gyakorolnia.

– Ön gondolta volna kez-
dő vitorlásként, hogy a repü-
lő hollandi kategóriában 
majd komoly eredményeket 
fog párosban elérni?

– Amikor 1979–ben el-
kezdtem Balatonfüreden 
versenyezni, csak álmodoz-
hattam arról, hogy meghó-
dítjuk a világot. Édesapám is 
versenyzett, de inkább edző-
ként ért el sikereket. Tíz év-
vel később, juniorként már 
jöttek az eredmények, euró-
pai futamban dobogós vol-
tam, összetettben pedig a ti-
zenegyedik. Először tenge-
ren 1984-ben, Bulgáriában 
vitorláztam. 

– Meg sem állt tizenegy vi-
lágbajnoki aranyéremig és 
még öt ezüstéremmel is 
büszkélkedhet. Ezt nem so-
kan mondhatják el maguk-
ról a világban sem …

– Csak a dán páros, akiket 
ez évben beértünk. Ők a leg-
nagyobb vetélytársaink, de 
a legjobb barátaink is, hi-
szen sokszor együtt készü-
lünk, sőt a vitorlákat is ők 
készítették a számunkra, 

amelyekkel sikereket érünk 
el. Rajtuk kívül nagy ellenfe-
leink még a hollandok, a né-
metek, az olaszok és a hor-
vátok. 

– Mit szólnak ezek a tenge-
ri nagyhatalmak, hogy ez a 
„szárazföldi” kis ország nagy 
vitorlásokat ad a tengerek-
nek?

– Mostanra már megszok-
ták, de az elején ugyancsak 
meglepődtek, amikor világ-
versenyen megelőztük őket. 
Az ausztrálok is csettintget-
tek győzelmeink láttán, hi-
szen nem nagyon számoltak 
akkoriban velünk.

– S a magyar sportvezetés 
számol magukkal?

– Ha arra céloz, hogy tá-
mogatnak-e bennünket, ak-
kor ki kell ábrándítani önt. 
Nem vagyunk olimpiai szám, 
ezért nem is számíthatunk 
segítségre, pedig szükség 
volna rá, hiszen nagyon költ-
séges sportágról van szó. 
Főleg a magunk erejéből kell 
megoldanunk a versenyzé-
seket, és az egyesületünkre, 
a Balatonföldvári Spartacus 
VE-re, valamint egy-egy 
szponzor jó szívére támasz-
kodhatunk.

– Évtizedekkel ezelőtt még 
olimpiai szám volt, ha ma-
rad, már lehet, hogy több-
szörös olimpiai bajnokok, és 
akkor nincsenek anyagi 
gondjaik… 

 – Így igaz, de az 1992-es 
barcelonai olimpia után saj-
nos törölték a műsorból. 

 – Miért nem váltottak ha-
jóosztályt?

 – Ez nem olyan könnyű, 
meghatározza a testi felépí-
tésünk is, én száznyolcvan 
centi és nyolcvan kiló va-
gyok, András pedig tíz centi-
vel magasabb és húsz kilóval 
több. „Ilyen” párosnak csak 
ez az osztály létezik, talán 
egyéniben változtathattunk 

volna, de mi kétszemélyes 
vitorlásban nőttünk fel.

– Hogyan találtak egymás-
ra?

– Egy klubban kezdtük és 
az edzőnk rakott össze ben-
nünket. Egyébként egy óvo-
dába is jártunk Budapesten, 
de akkor még nem voltunk 
barátok.

– Gondolom, azóta már 
összejöttek a hullámok há-
tán együtt töltött órák ezrei 
alatt?

– Természetesen, ismerjük 
egymás gondolatát is, de ez 
elengedhetetlen, ha közös vi-
torláson töltjük életünk nagy 
részét.

– Ki a kapitány?

– Én, András a „legény-
ség”, de persze mindent meg-
beszélünk egyenrangú fél-
ként egymással. A civilben 
viszont ő a kapitány, repülő-
pilóta, én pedig csak végzett-
ségem szerint tanár és edző 
vagyok, de sportszerkeres-
kedéssel is foglalkozom. 

– Családja van?

– Feleségem van, gyerme-
kem még nincs, de András-
nak három is…

– Meddig lehet ezt a sport-
ágat űzni?

– Még évtizedekig. Világ-
szinten legfeljebb tíz-húsz 
évig, amíg fizikailag bírjuk. 
Van olyan versenyző a világ-
ban, aki hatvanhét évesen 
előzött meg bennünket…

– Mióta él Érden?

– Kilencéves korom óta. 
Budapestről költöztünk ide, 
és azóta nagyon jól érzi itt 
magát a család. A focipálya 
környékén, nyugodt körül-
mények között élünk.

– Mit jelent önöknek a Fair 
play életműdíj?

– Nagyon sokat, érdemes 
volt becsülettel élnünk és 
dolgozni. Nem konkrét csele-
kedetre jár a díj, hanem a 
példamutató életpályáért. 
Nálunk amúgy is természe-
tes a kölcsönös segítségnyúj-
tás, versenyeken nem egy-
szer előfordult, hogy bajba 
jutott vetélytársainkat kise-
gítettük felszereléseinkkel 
és folytathatták a küzdelmet. 
Jólesik másokon segíteni, 
még ha az érmünkbe is ke-
rülhet. A vitorlás-társada-
lomban ezek nem példa nél-
küli események.

– Legközelebbi verseny?

– Szeptemberben, Horvát-
országban rendezik az Euró-
pa-bajnokságot, ahol meg 
szeretnénk nyerni az ötödik 
aranyérmünket. Ez nem is 
olyan könnyű feladat, mert 
sokszor rangosabb, mint a 
világbajnokság. Az európai 
mezőny a legerősebb! Rá-
adásul csak három-négy-
évente rendezik meg a konti-
nensbajnokságot, azaz jóval 
ritkábban, mint a világbaj-
nokságokat…

n Temesi LászLó

Repülő hollandiban csúcstartók, készülnek az Eb-re

Életműdíj a Majthényi–Domokos párosnak

Domokos András és Majthényi Szabolcs. Az oviban még nem voltak 
barátok

23
37

15


	01
	02_03
	04_05
	06_07
	08_09
	10_11
	12_13
	14_15
	16_17
	18_19
	20_21
	22_23
	24

