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XXV. évfolyam, 21. szám 
2015. június 3. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Júniustól indul az M7-es le- és felhajtóinak átépítése
Jövő augusztustól nem csak a közlekedés lesz egyszerűbb, valódi alközpont alakul ki Érden.  7. oldal

Érdi  Újság
Közgyűlési  
beszámoló
A képviselők támogatták, 
hogy a város pályázzon a 
Bajcsy Zsilinszky rendelő 
épületének felújítására, a 
megközelítését könnyítő 
járda megépítésére és a Vö-
rösmarty gimnázium tor-
natermének felújítására.

n 6. oldal

Sérült fiatalok 
előadása
A színpadon együtt táncol-
tak és énekeltek fogyatéko-
sok és egészségesek, egy-
mást segítve, harmóniá-
ban. Előadásukat a közön-
ség vastapsa kísérte. 
 n 9. oldal

Német nemzetiségi 
óvoda Érden
Pumukli – így hívják majd 
városunk első, német 
nyelvű óvodáját. Az épü-
letet a német önkormány-
zat kapná, térítésmente-
sen. A részletekről a közel-
jövőben hoznak döntést a 
képviselők.
 n 19. oldal

„Elődeinktől, szüleinktől tanulhatunk család- és hazaszeretetet, tiszteletet és hűséget, ám a hősiesség olyan jellemvonás, amit konkrét 
helyzet, olykor csak a pillanat szül. Ezért is fontos, hogy legyenek olyan emlékünnepeink, amelyeken világossá és egyértelművé tehetjük 
elődeink példáját, mert ezek a példák növelik erőssé a hazaszeretetet, azt a felbecsülhetetlen, leírhatatlan érzést, ami hőseink szívében és 
lelkében kitéphetetlenül sarjad.” (Tudósításunkat a 19. oldalon olvashatják.)

Megemlékezés és koszorúzás Érd-Ófaluban a hősök napján

A múltat „végképp eltörölni” nem szabad!

23
89

96

2030 Érd, Ádám utca 4.
06-20-264-5293

www.adamklinika.hu
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Kedves  
Olvasóink!
Az Érdi Újság  
szerkesztősége  
2015. április 1-jétől 
új helyen, megújult 
környezetben várja 
kedves jelenlegi és 
jövőbeli partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:
2030 Érd, Felső u. 1.
telefonszámunk:  
06-23-520-117
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A képviselők fogadóórája:
1.  ANTUNOVITS ANTAL  
 06/20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az országgyűlési képviselő fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS országgyűlési képviselő

06/20-462-6714 Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Május 31-én a gyerekeké volt a főtér és a Magyar Földrajzi Múzeum kertje: 
játékok, vetélkedők, zenés, táncos és sportbemutatók, kutyás produkciók 
és koncertek, légvár, kézműveskedés, arc- és csillámfestés, lovaglás, tűzol-
tó-, mentő- és rendőrautó várta a kicsiket és nagyokat a városi intézmé-
nyek, szervezetek, cégek összefogásával megrendezett gyermeknapon. 

A borús, hűvös idő sem 
tarthatta távol a családokat 
május 31-én Érd főterétől: a 
Lukin László Fúvószenekar 
tíz órai vidám nyitókoncert-
jétől a Tranzit zenekar dél-
után négy órai záróbulijáig 
telt házzal „üzemelt” a mú-
zeumkert és a városközpont. 

Nemcsak a fellépő helyi és 
környékbeli tánc- és sport-
egyesületek bemutatói arattak 
nagy sikert, hanem az ingye-
nes ugrálóvár és a kitelepült 
helyi cégek, szervezetek mini-
játszóházai és a vidámpark is. 

Játékos, információs stand-
dal várta a gyerekeket és szü-
leiket a Szociális Gondozó 
Központ is: míg a kicsik gyön-
gyöt fűztek, rajzoltak vagy 
éppen az arcukat pingáltat-
ták, a szülők tájékoztatást 
kérhettek és kaptak a központ 
szolgáltatásaival kapcsolat-
ban. Megtudtuk, főleg a nyári 
gyermek- és ifiprogramokkal 
kapcsolatban keresték őket.

A főtértől csupán pár lépés-
nyire, a művelődési ház előtt 
tűzoltó-, mentő- és rendőrau-
tó várta a gyerekeket: ezen a 

különleges napon a csodás 
járműveket nemcsak kívül-
ről, hanem belülről is meg le-
hetett nézni. Sőt: lehetett pró-
bálni a mentőautó hordágyát, 
fel lehetett menni az égbe a 
tűzoltóautó kosarában, és be 
lehetett ülni a rendőrautó 
első ülésére. 

Aki a nagy kalandokban 
megéhezett, azt palacsinta 
várta az Összefogás egyesü-
let székháza előtt: a Fidesz 
nyugdíjas tagozatának höl-
gyei idén is ezer palacsintát 
töltöttek meg kakaóval és fi-
nom házi lekvárral.

Még az édesség  
sem tilos

Természetesen más 
ínyencségeket is kínáltak a 
főtéren: lángos, kukorica, 
vattacukor, édességek közül 
válogathattak kicsik és na-
gyok – ezeket azonban már 
nem a szervezők, hanem a 
szülők fizették. Viszont tisz-
ta ivóvíz ingyen jutott min-
den szomjazónak.

Aki pedig megelégedett 
egy jó karéj lilahagymás zsí-
ros kenyérrel, az a nagycsa-
ládosok egyesületének be-
csületkasszás vendégségé-
ben lakhatott jól. A reggeli 
rossz idő és az esőáztatta fű 
miatt most kevesebb ügyes-
ségi játékot rendeztek, he-
lyette gyurmázós, gyöngyfű-
zős, festős-ragasztós foglal-
kozás várta a kicsiket a ko-
csiszínben. Mint Wolf Ri-
chárd elnöktől megtudtuk, 
ez alkalommal debütált az 
egyesület tagcsaládjaiból 
alakult Ága-Boga zenekar. 
De rajtuk kívül több fellépő 
is színpadra állt a múzeum-
kertben, köztük a Naprózsa-
fa együttes, amelynek tagjai 
nemcsak a Kolontos Palkó 
mesejátékot adták elő, ha-
nem táncházat is rögtönöz-
tek a gyerekeknek.

Aki nemcsak a jelenben, 
hanem a múltban és a távoli 
földrészeken is szeretett vol-
na kalandozni egyet, azt tárt 
kapukkal várta a Magyar 
Földrajzi Múzeum: ezen a na-
pon minden gyerek és felnőtt 
ingyen tekinthette meg a ki-
állításokat. Az állatbarátok 
sem maradtak élmények nél-
kül: míg a múzeumkertben 
lovagolni lehetett, a Polgárok 
Háza mellett kutyákat cso-
dálhattak és simogathattak- 
dögönyözhettek meg a gyere-
kek. Mint a kutyaiskola veze-
tője, Bernáth Zsóka lapunk-
nak elmondta, a kutyabemu-
tatókon azok a gyerekek is 

közelebb merészkednek a 
kutyákhoz, akik egyébként 
tartanak tőlük. De ilyenkor 
kérdezősködnek, barátkoz-
nak, végül simogatnak is…

Egyszer színesebb  
a kavalkád

A szervezőknek köszönhe-
tően nem volt olyan kedvelt 
gyerekprogram, ami kima-
radt volna a hatórányi gye-
reknapi kínálatából – még a 
szökőkútban való pancsolás 
sem hiányozhatott, hiszen 
kora délutánra kiderült az 
idő, és lekerültek a kabátok, 
kardigánok még azokról a 
gyerekekről is, akik nem a 
színpad előtt énekeltek, tán-
coltak, illetve a légvárban 
ugrándoztak.

Bada Zoltán, az érdi Fi-
desz zöldtagozatának elnö-
ke, aki Fülöp Sándornéval, 
az érdi Fidesz nyugdíjasta-
gozatának vezetőjével együtt 
az esemény főszervezője volt, 
lapunknak azt mondta: évről 
évre egyre több támogatót, 
partnert vonnak be a rendez-
vénybe, így a programok is 
egyre színesebbek. 

Hogy legközelebb milyen 
újdonságokkal lepik meg a 
gyerekeket, azt még nem 
tudhatjuk, egy azonban biz-
tos: jövőre is lesz városi gye-
reknap; addig pedig még so-
kat emlegetik a gyerekek a 
minapi élményeket.

n ÁDÁM KATALIN

Városi gyereknap a főtéren: arcfestés, légvár, palacsinta és lovaglás…

…de azért pancsolni volt a legjobb!

Köszönet a támogatóknak! Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesüle-
te, Érdi Fidesz Zöldtagozata és Nyugdíjas Tagozata, Érdi Horvát Ön-
kormányzat, ÉTH, Magyar Földrajzi Múzeum, Összefogás Egyesület, 
Szepes Gyula Művelődési Központ, Szociális Gondozó Központ és Ifjú-
sági Információs és Tanácsadó Iroda, érdi rendőrség, érdi polgárőr-
ség, érdi katasztrófavédelem, Inter-Európa mentőszolgálat; PN Dia-
mond Consulting, Xeless, Finta rendezvényház, Clearwater, Azúr Ku-
tyaiskola, Mancs a Kézben, Eb-Dorádó Kkt., Lángos kuckó.

Családok a templomkertben
Május 30-án a gyerekeké volt az érdligeti református temp-
lom kertje is; ezen a szombaton tartotta a gyülekezet a ta-
valy már nagy sikert aratott családi napot. Mint Káplár-
Kodácsy Kinga, az egyik szervező az ÉrdTV-nek elmondta, 
céljuk a délelőtt hasznos eltöltése, a közös együttlét, egy-
más jobb megismerése volt. A rendezvényen nemcsak a 
gyülekezet tagjait látták szívesen, hanem az érdeklődő csa-
ládokat is – a program pedig mindenki számára élvezetes 
volt: a kicsiket kézműveskedéssel, Ringató foglalkozással, 
arcfestéssel, lufihajtogatással, bohócműsorral, lovaglással 
és táncházzal várták a Duna utcai református templomban. 
A családi program közös bográcsozással zárult.

Új óvoda ajándékba
A város idén egy új óvodával ajándékozza meg a gyereke-
ket: a Riminyáki úti német nemzetiségi óvoda két csoporttal 
várja szeptembertől a kicsiket – tudtuk meg T. Mészáros 
Andrástól. A polgármester a gyermeknapi köszöntőt követő-
en lapunk kérdésére elmondta: a nemzetiségi óvoda meg-
nyitását az indokolja, hogy Érd ó- és újfalusi része német, 
sváb, rác gyökerekkel is büszkélkedhetik. – A nemzetiségi 
mellett szeretnénk minél gyorsabban megépíteni a Daruke-
zelő utcai óvodát; ezzel kapcsolatban már pályázatot is be-
nyújtottunk. Szeretnénk teljes egészében felújítani a Fácán 
óvodát is – tette hozzá a polgármester.

Az arcfestés már szinte kötelező – és nagyon sikeres – program gyereknapon
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Érdi  Újság

Harminckét éve, megalapítása óta vezeti a világszerte ismertté vált Magyar 
Földrajzi Múzeumot. Huszonnyolc könyve, több száz publikációja jelent 
meg, hét kontinens százkét országában járt. Azt vallja, hogy célunkat csak 
úgy tudjuk elérni, ha hiszünk benne, és cselekszünk is érte. Dr. Kubassek 
Jánossal, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójával beszélgettünk.

n ÁdÁm Katalin

– Mikor megkértem Önt, 
hogy adjon interjút lapunk-
nak, azt mondta, inkább a 
múzeumról és az itt zajló 
munkáról kérdezzem, hiszen 
ez az életének egyik legfon-
tosabb része.   

– Így igaz. Ezt az intéz-
ményt még Balázs Dénes 
hozta létre küzdelmes mun-
kával. Bár a múzeumalapí-
tás gondolatát már Teleki 
Pál felvetette 1911-ben, ám 
anyagi források hiányában, 
egyéb körülmények miatt 
évtizedekig nem valósulha-
tott meg. A két háború alatt 
nagyon sok érték elkalló-
dott, elveszett, és Balázs 
Dénes – feleségével, Vilma 
nénivel – az utolsó előtti pil-
lanatban emberfeletti erőfe-
szítéssel gyűjtötte össze a 
muzeális értékeket, doku-
mentumokat a külföldön és 

itthon fellelhető hagyaté-
kokból. 1983-ban nyitotta 
meg kapuit a múzeum – ak-
kor még gyűjtemény –, ami-
nek huszonöt esztendősen 
kerültem az élére. Nagy ki-
hívás, nagy lehetőség volt 
ez, ami kárpótolt sok min-
denért. Mikor először belép-
tem a műemlék épületbe, 
üres falak fogadtak, öt évre 
rá már megkaptuk a múzeu-
mi rangot. Ez azért is nagy 
szó, mert egy félállású kol-
légával, Kovács Sándorral 
kezdtem a munkát. Ketten 
csináltunk mindent, a mun-
kaügyektől a beszerzésen 
át, és közben a kutatással, 
az anyagok összegyűjtésé-
vel is  haladnom kellett. 
Rengeteg segítséget kap-
tunk a kollégáktól és Balázs 
Dénestől.

– Ráadásul az épület sem 
volt túl jó állapotban akkori-
ban…

– Valóban nem. Volt idő, mi-
kor egyes részei életveszé-
lyesek voltak: a szél cserepe-
ket sodort le a tetőről, többki-
lós vakolatdarab hullott az 
esőben az ereszünk alá húzó-
dó édesanyára. Egyszer be-
jött egy rendőr, kezében egy 
nagy vakolatdarabbal, hogy 
megtudakolja: ki a felelős az 
épület állapotáért... Nagyon 
sok nehézséggel küzdöttünk 
akkoriban, ahogy maga Érd 
is: Parkvárosba nyáron 
lajtos kocsival hordták az ivó-
vizet, akkora vízhiány volt. 
„Itt akarsz te múzeumot fej-
leszteni?! Ez egy reményte-
len sárfészek!” – ez volt az 
általános vélemény. Akadé-
miai körökben hibbantnak 
tartottak, hogy idejövök, ahe-
lyett, hogy a kényelmes aka-
démiai állást tölteném be, 
ahol csak a kutatással és a 
publikálással kell törődnöm, 
míg a múzeumban a lakattól 
a riasztórendszerig minde-

nért nekem kellett rohangál-
ni, hiszen karbantartónk 
nem volt. Nyolc évbe telt 
egyébként, mire ez az épület 
városi tulajdonba került, 
amivel lehetőség nyílt a felújí-
tásra.

– Hogyan sikerült ilyen kö-
rülmények között összegyűj-
teni a múzeum anyagát? Az 
örökösök keresték meg a mú-
zeumot, vagy pedig Ön kutat-
ta fel a hagyatékot?

– Mindkettő előfordult. 
Cholnoky özvegyét például 
még egyetemistaként keres-
tem fel, és sikerült elnyernem 
a bizalmát. Volt, hogy ránk 
telefonált egy örökös, hogy 
kiürítik a lakást, menjünk el 
a hagyatékért – nem számí-
tott, hogy hétköznap van-e, 
vagy épp lejárt a munkaidő, 
alkalmazkodnunk kellett a 
családhoz. A Germanus-ha-
gyaték pedig Antall József 
miniszterelnök javaslatára 
került hozzánk. 1984-ben lett 
a múzeumé Kőrösi Csoma 
Sándor szobra, aminek na-
gyon kalandos a története: 
egy kőbányai sírkőfaragó 
műhelyében kutattam fel a 
sörgyár Kőrösi Csoma Sán-

dor brigádja segítségével. Fo-
tóval a kezünkben hetekig 
jártuk a sírkőtelepeket, mert 
csak annyit tudtunk, hogy 
valahol ott kell lennie ennek 
a soha fel nem állított szobor-
nak. Antal Károly közadako-
zásból készítette el 1942-ben, 
de az akkori – illetve a későb-
bi – politikai viszonyok mel-
lett sehol nem merték felállí-
tani „a brit imperializmus 
ügynökének” szobrát. Mi 
negyven évvel később rábuk-
kantunk, a még élő művész-
szel rendbe hozattuk, és az-
óta itt áll a múzeum kertjé-
ben – nemcsak nekem, hanem 
több érdi és más illetőségű 
ember munkájának is kö-
szönhetően. Ez adta egyéb-
ként az ötletet a magyar föld-
rajzi felfedezők, utazók szo-
borparkjához, amihez nagy-
szerű szövetségest találtunk 
Domonkos Béla szobrász-
művészben, aki anyagáron 
és az öntési költségek megté-
rítésével vállalta a szobrok 
elkészítését, a pénz előterem-
tésében sok-sok jó szándékú 
ember segített. Az első Teleki 
Sámuel szobra volt ’89-ben. A 
ceremónia után egy újságíró 
megkérdezte, hogy lehet az, 
hogy Érden egyes házakban 

nincs villany, szoborra vi-
szont jut pénz. Erre én azt 
válaszoltam, hogy az emberi-
ség évezredekig tudott élni 
villanyfény nélkül, ám – 
ahogy a múzeumok tanúsít-
ják – szobrok nélkül már 
nem, ráadásul Telekié nem 
közpénzből készült, hanem 
önzetlen magánadományok-
ból. A válaszom persze sosem 
jelent meg… Büszke vagyok 
arra is, hogy Vámbéry Ármin 
országhatárokon belül fellel-
hető egyetlen szobra itt van 
Érden.

– A múzeum irányítása 
mellett több tucat könyvet írt, 
rendszeresen jár előadásokat 
tartani szerte az országban és 
külföldön, több mint száz or-
szágba utazott – pedig még 
autója sincs.

– Valóban, nincs autóm, te-
levízióm, hitelkártyám, nem 
használok mobiltelefont – és 
nem érzem rosszul magam. 
Az elmúlt évtizedekben hét 
kontinens százkét országába 
jutottam el, múlt évben még 
az Antarktiszra is – és nem 
állami kiküldetésben, nem 
állami napidíjjal szoktam 
utazni…

– Melyek voltak a legemlé-
kezetesebb útjai?

– Nagy élmény volt az 
1991-es dél-koreai utam; ti-
zenegy egyetemen tartot-
tam előadást. Nagyon tanul-
ságos volt látni a háborús 
romokból újjáépült, hihetet-
len dinamizmussal fejlődő 
ország eredményeit. Hason-
ló élményeim voltak Szinga-
púrban és Tajvanon, ahol a 
semmiből építették fel a Föld 
egyik leghatékonyabb gaz-
daságát, megmutatva, hogy 
fel lehet állni a legreményte-
lenebb helyzetekben is. Egy-
egy hosszabb utazás renge-
teg tanulsággal jár: fontos 
látni azt, hogy egy-egy távo-
li országban hogyan becsü-
lik meg a múlt emlékeit. A 

sikeres országok nem törlik 
el a múltat, hanem tanulnak 
belőle, és hasznosítják az 
értékeit.

– Indiában is járt, méghoz-
zá többször is.

– Először, még egyetemis-
taként, tíz hónapot töltöttem 
kint önerőből, állami ösztön-
díj nélkül, napi másfél dollár-
ból. Legnehezebb poggyá-
szom a lapos erszényem volt. 
Ez fizikailag is megviselt, 
megkaptam a trópusi amő-
bát, nem tudtam, felépülök-e 
egyáltalán. A szegények kór-
házában kezeltek, másra 
nem telt. Európai számára 
halálosak voltak a körülmé-
nyek: májbetegek, kolerások, 
leprások feküdtek ott, akik 
magukkal hozták az állatai-
kat is, víz nem volt, hiányoz-
tak az alapvető higiéniai kö-
vetelmények. Az ápolónő úgy 
fertőtlenítette a többször 
használt injekciós tűt, hogy a 
két ujját végighúzta rajta. Ke-
mény iskola volt. 

– Sosem fordult meg a fejé-
ben a külföldi útjai során, 
hogy nem jön haza?

– Soha. Itthon, a hazámban 
érzem jól magam. Szerintem 
az, hogy valaki odakint vas-
tagabban vajazhatja meg a 
kenyerét, önmagában nem ok 
arra, hogy elmenjen. Akik az 
életüket mentették, akik 
1956-ban menekülésre kény-
szerültek, azokat megértem. 
Nekem ilyen okom nem volt. 
Egyébként mikor egyetemis-
taként bejártam Európát, 
sem az árubőség, sem a csil-
logó-villogó kirakatok nem 
tettek rám mély benyomást. 
A könyvesboltok, az, hogy 
hányféle könyvet lehet kapni, 
amit itthon nem, az már in-
kább megragadott. S az is, 
hogy hány pecsét van az ox-
fordi egyetem földrajzpro-
fesszorának az útlevelében… 
Arra irigykedtem, hogy Ang-
liában, az Egyesült Államok-

ban és Ausztráliában – de 
még Mexikóban is – az egye-
temi professzorok, docensek 
ötévente kapnak egy-egy fi-
zetett évet, amit kutatással, 
világjárással, vagy akár pi-
henéssel tölthetnek el. Mi 
még nem tartunk itt.

– Ha Önnek lenne egy ilyen 
éve, mire fordítaná?

– Mindenekelőtt könyv-
írásra, kutatómunkára és 
utazásra. De azért nem ke-
sergek, hogy ez nekünk Ma-
gyarországon nem adatik 
meg. Így is megszereztem az 
egyetemi doktorátust és a 
PhD-fokozatot, megjelent hu-
szonnyolc könyvem, több 
száz publikációm – volt, ame-
lyik több kiadásban, illetve 
több nyelven –, munkáimat 
mások is forgatják, és kapom 
a pozitív visszajelzéseket is.

– Mikor jut ideje az írásra? 

– Sokszor éjszaka, a hétvé-
gén, illetve amennyit a napi 
teendők, kötelezettségek 
mellett ki tudok facsarni a 
napból. Egy-egy munka hosz-
szas kutatást, adatgyűjtést, 
helyszíni tereptanulmányo-
kat igényel, de ezt örömmel 
csinálom. Az első időszak-
ban, 35–36 éves koromig napi 
4–5 óránál nem aludtam töb-
bet. Ez nagyon rossz volt, de 
mindig azon elmélkedtem, 
hogy napi 8 óra alvással hat-
van évből húszat átaludnék, 
ami borzalmas dolog. Aztán 
figyelmeztettek arra, hogy 
így nem biztos, hogy meg-
érem azt a hatvan évet… Ak-
koriban azért nehezebb kö-
rülmények közt dolgoztam, 
hiszen írógéppel írtam, indi-
góval öt példányt, és a máso-
latokat külön-külön kellett 
javítanom. A szervezés, kuta-
tás is nehézkesebb volt, még 
a telefonálás is: a múzeum-
ban mellékvonalunk volt, és 

sokszor órákat kellett vár-
nom arra, hogy elérjem a Tu-
dományos Akadémiát. Volt 
olyan, hogy a telefonközpon-
tost egy tábla csokoládéval 
„vesztegettem meg”, hogy 
még aznap délután kapcsolja 
nekem a másik felet, és hatal-
mas öröm volt, amikor fél 
négykor befutott a hívás. 

– Beszélgetésünkben már 
utalt arra, hogy szerényen él, 
a hétköznapi körülmények 
közt érzi jól magát, egyszer 
mesélte azt is, hogyha kell, 
utazásai során pirítóson és 
teán él. Manapság, mikor 
egyre több minden „kell” az 
embereknek, nagyon ritka ez 
a hozzáállás.

– Nem csupán az anyagi 
javakon keresztül kell mérni 
az életet. Mikor pályázati for-

rásból megújulhatott a múze-
um, kaphattam volna fény-
űző irodát – nem kértem. 
Egyrészt közpénzen ne uri-
záljunk, másrészt egyszerű-
en, szerényen is lehet boldo-
gan élni, megvalósítani el-
képzeléseinket. Ahogy a ko-
reai ember mondja, mások 
hasznára és a magunk örö-
mére. A pénz nem minden. A 
célunkat úgy tudjuk elérni, 
ha hiszünk benne, és cselek-
szünk érte, vállalva áldozato-
kat, nehézségeket is. Nincs 
szebb dolog, mint olyan célo-
kat megvalósítani, amik má-
sok számára elérhetetlennek 
látszanak. Balázs Dénes 
mondta egyszer, az utazásai-
val kapcsolatban: mindent 
meg lehet valósítani, de nem 
mindenkinek – csak annak, 
aki képes küzdeni és áldoza-
tokat hozni.

Interjú dr. Kubassek Jánossal

Mások hasznára és a magunk örömére

Múzeumpedagógiai foglalkozáson Lendvai Timár Edittel

Dr. Kubassek János
1982-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett 
történelem-földrajz szakos tanári diplomát. 1982-ben a Sze-
gedi Tudományegyetemen „summa cum laude” eredmény-
nyel védte meg karsztmorfológiai tárgyban írt doktori disz-
szertációját Jakucs László professzornál. 1982–1986 között a 
budapesti Steinmetz Miklós Gimnáziumban tanított, 1983-
tól a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója. 2006-ban 
Fulbright-ösztöndíjasként a washingtoni Kongresszusi 
Könyvtárban és a Smithsonian Intézetben dolgozott. Hu-
szonnyolc könyv és több száz tanulmány, cikk szerzője, tele-
víziós műsorok szakértője. Főbb kitüntetései: Teleki Sámuel-
emlékérem (1990), Móra Ferenc-díj (1993), Kőrösi Csoma-
emlékérem (2003), Érdi Tudományos Díj (2007), Magyar Ér-
demrend Tisztikeresztje (2013).

Mester és tanítványa. Kubassek János Balázs Dénes szobránál

Az 1999-es Almásy László-expedíción, a Szahara szívében
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Az önkormányzat megújítja az Érd Városi Polgár-
őr Egyesülettel kötött szerződését, megismétli a 
művelődési központ vezetői álláshelyére, valamint 
a hulladékfeldolgozó üzem létrehozására kiírt 
pályázatát, és urnakutat és emlékfalat építtet a 
városi köztemetőben – ezekről is döntött többek 
között Érd város közgyűlése május 28-án megtar-
tott ülésén. 

Számos, a város érdekeit 
szolgáló kérdésben pártállás-
tól függetlenül egyhangúan 
határozott a közgyűlés. A tájé-
koztatók elfogadását, illetve 
az idei költségvetés aktualizá-
lását követően a szervezeti és 
működési szabályzat módosí-
tásáról tárgyaltak a képvise-
lők. A javaslat többek között az 
Érdi Újság kiadását és a fele-
lős szerkesztő személyét érin-
tő változásokat is tartalmazta. 
A közgyűlés Fekete Zoltánt, 
az Érd Városi Televízió ügyve-
zetőjét bízta meg a felelős szer-
kesztői feladatok ellátásával 
határozatlan időre. Emellett a 
sport, ifjúsági és közrendvé-
delmi bizottságba Antunovits 
Antalt (Fidesz–KDNP) képvi-
selő, Macsotay Tibort, a pol-
gárőrség elnökét pedig nem 
képviselő tagnak választotta 
meg a plénum. 

A közgyűlés – a bírálóbi-
zottság javaslatára – ered-
ménytelennek nyilvánította a 
hulla dékfeldolgozó üzem lét-
rehozására kiírt pályázatot, 

amelyre egyetlen jelentkező, 
egy szlovákiai székhelyű cég 
nyújtotta be pályázatát, de 
nem felelt meg minden elvá-
rásnak, így újabb pályázatot 
írnak ki. 

A képviselők elfogadták az 
Érd Városi Televízió, az Érdi 
Városfejlesztési Kft. és az Érdi 
Sport Kft. 2014. évi beszámoló-

it, és támogatták azt a beruhá-
zási célokmányt is, amely a 
városi temetőben urnakút és 
emlékfal megépítésére vonat-
kozik. A Városfejlesztési Kft. 
nem fizet osztalékot; tavalyi 
profitjából életmentő készülé-
ket vásárol az érdi uszodába, a 
megmaradó összeget pedig 
tartalékolja. 

A közgyűlés támogatta, 
hogy az önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására kiírt pályá-
zaton a Bajcsy Zsilinszky úti 
rendelő épületének felújításá-
ra, a rendelő megközelítését 
könnyítő járda megépítésére, 
valamint a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium tornatermének 
felújítására kérjenek támoga-
tást. 

Arról is döntöttek a képvise-
lők, hogy a város iskoláinak 
üzemeltetését továbbra is a 
KLIK lássa el, és elfogadták az 
épülő német nemzetiségi óvo-
da köznevelési szerződésének 
megkötésére tett javaslatot is. 

Bár négy jelentkező is 
akadt, eredménytelennek nyil-
vánították a Szepes Gyula Mű-
velődési Központ intézmény-
vezetői álláshelyére kiírt pá-
lyázatot, a nyár folyamán meg-
ismétlik a kiírást.

Ellenzéki képviselők kéte-
lyeit eloszlatva Bács István 
(Fidesz–KDNP) alpolgármes-
ter megerősítette: a Spar építé-
si szándéka nem változott, így 
2016. december 31-ig meg fogja 
nyitni új áruházát Parkváros-
ban. n Bálint Edit
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Idén is fél áron, azaz 1500 és 2100 forint között 
lehet jegyet váltani az Agárdi Popstrand nyári 
koncertjeire Érd önkormányzata és az Agárdi 
Popstrand közötti megállapodás értelmében 
– tájékoztatott T. Mészáros András polgármes-
ter és Turbók János főrendező közös sajtótájé-
koztatóján.

Az agárdi Magyarország 
egyik legnagyobb nyitott 
színpada. Az idei első kon-
certet Vastag Csaba adja, de 
mellette vendég lesz még Ka-
sza Tibor is július 4-én, egy 
héttel később az Edda lép fel, 
majd július 18-án a másik 
„törzsfellépő”, az R-GO lesz a 

vendég Tóth Andival kö-
zösen. Július utolsó hétvé-
géjén Bereczki Zoltán és 
Keresztes Ildikó érkezik, 
augusztus első napján az 
Irigy Hónaljmirigy ad 
show-t, és Radics Gigi is 
színpadra lép. Hagyományo-
san augusztusban fellép még 

Demjén Ferenc, őt a Pi-
ramis követi. Augusztus 15-
én „újoncot avatnak”, hiszen 

első alkalommal lép fel a 
Popstrandon a Hooligans 
és Vastag Tamás. A 
Tankcsapda augusztus 
19-én zúz, míg 21-én há-
rom koncert is lesz, így a 
Mobil Mánia, a Lord és az 
Ismerős Arcok lesznek a 
vendégek. A szezont a szin-
tén újonc Magna Cum Laude 
zárja Király Viktorral au-
gusztus 22-én.

T. Mészáros András pol-
gármester úgy tájékoztatott: 
a belépési folyamat egysze-
rű, nem kell mást tenni, csak 
a strand bejáratánál lak-
címkártyánkat és személyi 
igazolványunkat kell felmu-
tatni. n V. V. S. 

Módosítanák 
a költségvetést 

Az MSZP országgyűlési 
frakciója módosító javaslato-
kat nyújt be a költségvetés-
hez annak érdekében, hogy 
az iparűzési adó 70, a gépjár-
műadó 80, a személyi jöve-
delemadó 10 százaléka ma-
radjon az önkormányzatok-
nál – jelentette be „Több 
pénzt az önkormányzatok-
nak!” című sajtótájékoztató-
ján Szűcs Gábor, az MSZP–
DK–Együtt önkormányzati 
frakciójának vezetője. – Ezek 
a pluszforrások elegendőek 
lennének ahhoz, hogy akár 
50 százalékkal is csökkenjen 
az érdi építményadó mérté-
ke, lenne forrás a beruházá-
sok önerejének biztosításá-
hoz, és bérlakásokat is épít-
hetne a város. 

T. Mészáros András polgár-
mester Szűcs szavaira úgy 
reagált: a „Több pénzt az ön-
kormányzatoknak!” szlogent 
már Medgyessy Péter minisz-
terelnök is bevetette – követ-
kezményeképp az önkor-
mányzatok eladósodtak, és 
az Orbán-kormánynak kel-
lett kimentenie a települése-
ket az adósságcsapdából. Ez 
Érd esetében 12 milliárd fo-
rint volt. Emlékeztetett arra is: 
nemrég indult a Modern Vá-
rosok program, ebben fej-
lesztési lehetőségekhez jut-
nak a megyei jogú városok.

Letöltendő börtön  
az ikergázolónak

Súlyosbították az érdi iker-
párt elgázoló nő büntetését: 
három év hat hónap letölten-
dő fogházbüntetésre ítélte 
jogerősen a másodfokon el-
járó Budapest Környéki Tör-
vényszék a 65 éves nőt, aki 
2012 nyarán Érden az autójá-
val a Szövő utcában elsodort 
az úttest jobb szélén egy ba-
bakocsit, amelyben egy há-
rom hónapos ikerpárt tolt az 
édesanyjuk. A  gyerekek 
meghaltak. A nő a peren vé-
gig vétlennek vallotta magát.

Bíróság alakulhat
2018. január 1-jétől mű-

ködhet önálló járásbíróság 
Érden. Az Országgyűlés tör-
vényalkotási bizottsága en-
nek értelmében változtatna 
a bíróságok elnevezéséről 
szóló törvénymódosításon. 
Érd az egyetlen megyei jogú 
város, amelynek nincs bíró-
sága.

Huszonhét napirendi pontot tárgyalt a közgyűlés a májusi ülésén

Életmentő készüléket 
vásárolnak a városi uszodába

Egész nyáron fél áron mehetünk Agárdra

A közgyűlés – az érintettek beleegyezésé-
vel – nyílt ülésen tárgyalt a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ (KLIK) fenntar-
tásában és működtetésében lévő Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és Gimnázium, vala-
mint a Móra Ferenc Általános Iskola intéz-
ményvezetői álláshelyére benyújtott pá-
lyázatok véleményezéséről.
A pályázók mellett jelen volt Sárközi Márta, az 
Érdi Tankerület igazgatója is. Mivel az iskolá-
kat már nem az önkormányzat tartja fenn és 
üzemelteti, a városnak csupán véleményezési 
lehetősége van az igazgatók kinevezését ille-
tően. T. Mészáros András polgármester el-
mondta: Pintérné Bernyó Piroska kinevezését a 

Gárdonyi iskola élére támogatja. Az intéz-
mény jelenlegi megbízott igazgatója két év-
vel ezelőtt „válsághelyzetben” volt kénytelen 
átvenni az intézmény irányítását és jól oldot-
ta meg a helyzetet. 
A Móra Ferenc Általános Iskola vezetői ál-
láshelyére egy jelölt, Sátori Boglárka pályá-
zott, akit szintén támogatott T. Mészáros 
András. 
A köznevelési és kulturális bizottság több-
sége is egyetértett mindkét pályázó kine-
vezésével. Végül a közgyűlés egyhangúlag 
támogatta mindkét jelölt kinevezését. A 
végső döntést majd a KLIK mint az intéz-
mény fenntartója hozza meg.

Közgyűlési támogatás az igazgatóknak

Júniusban megkezdődik az M0–M7 törökbálinti 
és az M7 autópálya Érd, Iparos úti csomópont-
jának átépítése. Jövő augusztustól nem csak a 
közlekedés lesz jóval egyszerűbb: a Spar meg-
épülésével és a leendő áruház környezetének 
rendbe tételével valódi alközpont alakul ki Érden. 

A kivitelezés részleteiről 
Aradszki András energia-
ügyért felelős államtitkár, 
térségünk országgyűlési 
képviselője, T. Mészáros And-
rás, Érd polgármestere, Elek 
István, Törökbálint polgár-
mestere és Loppert Dániel, a 
NIF Zrt. kommunikációs 
igazgatója beszélt közös saj-
tótájékoztatón a helyszínen. 

– Régen várt beruházás 
kezdődik a napokban, amely-
nek szükségességét ugyan 
egy kormány sem vitatta, de 
mindeddig mégsem történt e 
téren érdemi lépés – kezdte 
Aradszki András államtit-
kár. – A jelenlegi kormány 
már 2010-től komolyan ter-
vezte, hogy mindenképpen 
megszünteti az M7 érdi és tö-
rökbálinti csomópontjánál 
nap mint nap kialakuló for-
galmi torlódásokat. Hosszas 
előkészületeket követően, 
végre az összes építési enge-
dély, a beruházási szerződés, 
valamint a szükséges anyagi 
háttér birtokában állhatunk 
most itt, hogy beszámoljunk a 
beruházás megkezdéséről – 
idézte fel az államtitkár.

Elhárul  
a balesetveszély

 – Érden az M7 felhajtónál a 
főváros felé a reggeli, a Buda-
pest felőli a lehajtón pedig a 

délutáni órákban olyan for-
galmi dugók alakulnak ki, 
amelyek nem csupán megke-
serítik a fővárosba és onnan 
hazaigyekvő emberek életét, 
hanem komoly balesetve-
szélyt is jelentenek. Sokan 
emiatt Törökbálint felé kere-
sik a menekülőutat, ezzel 
azonban az ott élők közleke-
dése lehetetlenül el.

Időközben előállt az a sze-
rencsés fordulat, hogy a 
Spar az érdi csomópont kö-
zelébe tervezett egy nagy-
áruházat, amelynek megépí-
téséhez a hozzá vezető uta-
kat is ki kell alakítani. Így a 
csomópont újjáépítéséhez 

részben a Spar is hozzájá-
rul. Az érdi és a törökbálinti 
csomópont külön-külön net-
tó 1,3 milliárd forintos fej-
lesztés, amelynek köszönhe-
tően megszűnnek a torlódá-

sok és jelentősen csökken a 
balesetveszély. 

A beruházás várhatóan 
2016 augusztusára készül el. 
Addig azonban még az eddigi-
eknél is több kellemetlensé-
get, forgalmi dugót, közleke-
dési elterelést kell eltűrniük 
mind az érdieknek, mind a 
törökbálintiaknak. Ehhez 
kért türelmet és megértést 
Aradszki András.

Átmenetileg rosszabb 
lesz, mint volt

T. Mészáros András azzal 
folytatta a képviselő szavait, 
hogy a város vezetése nem 
csak annak örül, hogy a meg-
épülő csomópont megszünteti 
az M7 autópálya fel- és lehajtó 
szakaszán a forgalomtorló-
dást. – Az is nagy öröm szá-
mukra, hogy a Spar megkezd-
heti a beruházást. A lehajtók 
átalakításával és az áruház 

megépülésével együttesen ki-
alakulhat az a valódi alköz-
pont, amire a parkvárosiak oly 
régóta várnak – mondta a pol-
gármester. Az érdiektől, külö-
nösen a parkvárosiaktól még 
egy év türelmet kért. Különö-
sen az építkezés alatt előfordu-
ló kellemetlenségek miatt lesz 
nagy szükség az itt élők meg-
értésére, hiszen a közlekedési 
feltételek átmenetileg az eddi-
gieknél is nehezebbek lesznek. 
– Ezeket azzal a tudattal kell 
átvészelnünk, hogy utána egy 
valóban élhetőbb, minőségi 
környezetben tölthetik a min-
dennapjaikat – hangoztatta T. 
Mészáros András.

Elek István törökbálinti 
polgármester azt hangsúlyoz-
ta: a most megépülő két cso-
mópont végre megszabadítja 
a törökbálintiakat a zavaró 
átmenőforgalomtól, emellett 
számukra is gyorsabbá teszi 
a főváros megközelítését.

n Bálint Edit 

Az ófalusiak és a rendsze-
resen termál gyógyvizet fo-
gyasztó lakosok megnyugod-
hatnak: május közepétől már 
az érdi önkormányzaté a 
termálkutak üzemeltetési 
joga, így a közkifolyóból a jö-
vőben is mindenki számára 
biztosítják a termálvizet – tá-
jékoztatott a közgyűlés máju-
si ülésén a közgyűlés tagjait 
Simó Károly (Fidesz–KDNP) 
alpolgármester.

Mint arról már beszámol-
tunk: miután az érdi Termál 
Hotel bezárt, a fürdőt és a 
szá l lodát  ü zemeltető 
Atomium Kft. március köze-
pén elzárta a fürdőkomple-
xum gyógyvízellátását biz-
tosító Attila-kutat és a hideg 
vizes Minaret-kutat. Utóbbi-
ból nemcsak Ófalu lakói, ha-
nem a távolabbról érkezők 
is rendszeresen vételeztek 
vizet, amit gyógyvízként fo-

gyasztottak. Csakhogy a 
termálkutak elzárása kö-
vetkeztében a közkifolyó 
vízellátása is szünetelt, 
mert annak gyógyvizét ko-
rábban a fürdőn keresztül 
szolgáltatták. Emiatt az 
érdi önkormányzat felszólí-
totta a céget, hogy tegyen 
eleget a vele még 2007-ben 
megkötött megállapodás-
ban vállalt kötelezettségé-
nek. Ezt követően a közkifo-

lyó gyógyvízzel való vízellá-
tása ugyan helyreállt, és a 
víz jelenleg is folyik, de vilá-
gossá vált: a társaság a to-
vábbiakban már nem tudja 
vállalni a kutak jogszerű, 
hatósági előírásoknak meg-
felelő üzemeltetési költsége-
it. Ezért az érdi önkormány-
zat kérelemmel fordult az 
illetékes vízügyi hatóság-
hoz, és az üzemeltető sze-
mélyében bekövetkezett vál-

tozásokra figyelemmel kér-
te az engedély módosítását. 

A hatóság jogutódlást 
megállapító végzése 2015. 
május 15-én megérkezett, 
így már az önkormányzat jo-
gosult a termálkutak üze-
meltetésére. 

Az erre vonatkozó enge-
délyek megszerzéséhez 
szükséges igazgatási költ-
ségekre, a vízminőségi vizs-
gálatokra, valamint az üze-
meltetésre az érdi önkor-
mányzat a tavalyi pénzma-
radványból biztosított for-
rást, ez mintegy tízmillió 
forintos költséget jelentett a 
városnak.  n BE 

A beruházással valódi alközponttá alakul át a Bem tér és környéke 

Indul az M7-es le- és felhajtóinak átépítése 

Az EU és a Spar is beszáll
A fejlesztés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásá-
ból a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. beruházá-
sában valósul meg: a törökbálinti projekt esetében 85 szá-
zalékos európai uniós és 15 százaléknyi magyar állami for-
rás, az érdi projekt esetében 68 százalék uniós, és 12 száza-
lékos magyar állami forrás biztosításával. Az érdi munkála-
tok finanszírozásához közel 20 százalék magántőkét tesz 
hozzá a területen áruházat létesítő Spar Magyarország Kft. 
– fűzte hozzá Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommunikációs 
igazgatója. Felhívta a figyelmet arra is: négysávossá épül 
az Iparos út egy része, de ehhez már júniusban szakaszos 
forgalom- és sebességkorlátozások lesznek ezen az úton 
és a Törökbálinti út Iparos úti torkolatában. Júliusban a ki-
vitelező lezárja az M7-es autópálya Érdről Balaton felé ve-
zető, valamint a Balatonról Érd felé vezető csomóponti 
ágát, ebben az időszakban érdemes a tárnoki csomópon-
tot használni terelőútként.

Májustól már az önkormányzat üzemelteti a kifolyókat

Nem apad el többé a termálkút vize

Rajzon már kész – Aradszki András, T. Mészáros András és Loppert Dániel mutatta be az új Bem tér térképét 

HírHasáb
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Két ciklusból nyílt önálló kiállítása Damó István festőművésznek a Városi 
Galériában. Az első teremben a tárlat címét is adó, A megnyugvás ösvé-
nyein ciklus festményei láthatók, míg a galéria belső termében a Mese a 
lét adta játékról alkotásai kaptak helyet. A különleges tárlatot és a képek 
szerzőjét a május 29-ei megnyitón Novotny Tihamér mutatta be az érdi 
művészetkedvelő közönségnek.

Damó István Nagysze-
benben (Románia) szüle-
tett. Bukarestben a Nicolae 
Grigorescu Képzőművészeti 
Főiskola grafika szakán 
szerzett diplomát, majd 
1978–1979-ben mesterképző 
ösztöndíjat nyert a Képző-
művészeti Főiskolán. Egy 
g yermek köny vk iadóná l 
grafikusként dolgozott, az-
tán 1990-ben Magyaror-
szágra költözött, és 1994 óta 
dolgozik Kecskeméten a 
Kandó Kálmán Műszaki 
Szakközépiskola Művészeti 
Tagozatán, ahol festészetet, 
rajzot és grafikát tanít.

Több hazai és nemzetközi 
díjat kapott. Grafikusi mun-
kássága mellett foglalkozik 
kép- és sokszorosító grafi-
kával, könyvillusztrálással, 
festészettel, va lamint 

könyvtárgyak és művész-
könyvek készítésével. Az 
irodalom szeretete végigkí-
séri a művészetét, amely 
egységes és következetes. 
Stílusa kezdetben könnye-

debb, majd egyre súlyosab-
bá válik – kezdte a festőmű-
vész bemutatását Novotny 
Tihamér művészeti író.

Ezen a kiállításon alkotá-
sainak két ciklusa látható. 

A fővárosi Zeneakadémia különleges tehetségek 
osztályának hegedűs növendéke, Bácsy Schwartz 
Zoltán volt a májusi Zenei klub vendége, aki a 
pár hónapig hazánkban tanuló, német és olasz 
barátait is elhozta a rendezvényre, akikkel egy 
emlékezetes minikoncerttel ajándékozták meg a 
klubest érdeklődőit.

A visszatérő vendégek 
már megszokhatták, hogy a 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár Zenei Könyvtárának ren-
dezvénysorozatában a zenei 
világ legkülönfélébb műfaja-
inak kiváló képviselőivel ta-
lálkozhatnak, s noha a be-
szélgetéseket időnként kivá-
ló zenével is fűszerezik, a 
Zenei Könyvtár adottságait 
figyelembe véve, leginkább 
felvételről csendülnek fel a 
művek, ritkán fordul elő, 
hogy a klubest látogatói egy 
nagyszerű koncert részesei 
legyenek.

Május 27-én azonban még-
is ez történt: egy különleges 
és emlékezetes „minihang-

verseny” várta az érdeklődő-
ket, amelyen elsőként Bácsy 
Schwartz Zoltán hegedűs 
növendék szólójátékát hal-
lották, majd barátaival, két 
külföldi növendékkel egy kö-
zös produkciót is előadtak.

 Bácsy Schwartz Zoltán 
korábban az érdi zeneiskolá-
ban tanult hegedülni, majd 
felvették a Zeneakadémia 
különleges tehetségek osz-
tályába, ahol most másod-
éves és Új Európa ösztöndíj-
jal tanul, Perényi Eszter és 
Ábrahám Márta egyetemi 
tanárok felügyelete alatt.

Vendégei, a németországi 
Melina Mayer és az olaszor-
szági Tiziana Luka pedig 

az Erasmus program kereté-
ben, pár hónapig cserediák-
ként tanulhatnak a Zene-
akadémián. Így hegedűtrió-
ban is játszottak már együtt 
Bácsyval.

Mint kiderült, a Zenei 
klubesttel a világhírű hege-
dűvirtuózra, Paganinire is 
emlékeztek, akinek épp má-
jus 27-e halálának évforduló-
ja. A minihangversenyen 
francia, lengyel, spanyol és 

magyar zeneszerzők művei 
csendültek fel. Volt köztük 
virtuóz és lírai, szívhez szóló, 
de pattogós, spanyol zenemű 
is. Bácsy Schwartz Zoltán 
hegedűszólóját Pozsár And-
rea kísérte zongorán.

A produkciókat az est há-
ziasszonya, Lehotka Ildikó 
szolfézstanár egy-egy rövid 
ismertetővel is megtoldotta: 
fontos tudnivalókat osztott 
meg az elhangzott művek ze-

neszerzőiről vagy a felcsen-
dülő művekről. Megtudhat-
tuk például, hogy Saint-
Saens francia zeneszerző 
már hároméves korában 
megírta első zongoradarab-
ját, 11 évesen pedig sikeres 
zongorahangversenyt adott. 
Ezúttal egyik hegedűverse-
nyét hallhattuk.

Az esten nagy sikert ara-
tott Manuel de Falla Spanyol 
tánca is, a fináléban pedig – 
a közönség nem kis örömére 
– egy remek nemzetközi triót 
is hallhattunk, hiszen a he-
gedűs mellett Tiziana Luka 
klarinéton, Melina Mayer pe-
dig zongorán játszott.

A Zeneakadémián tanuló 
külföldi diákok pár nap múl-
va már hazautaznak, de re-
méljük, hogy a Zenei klub kis 
koncertjéről talán egy csi-
petnyi érdi emléket is ma-
gukkal visznek, ahogyan az 
est résztvevői is kellemes él-
ménnyel távoztak a Zenei 
Könyvtárból. 

n Bálint Edit

Telt ház fogadta, vastaps búcsúztatta a Brémai 
muzsikusokat Érden. A különleges, sérült és 
egészséges fiatalok közreműködésével színpadra 
állított darabot a művelődési házban láthatta a 
közönség, amelyet nemcsak a darab szereplői, 
hanem Bolyki Balázs Para-ra Gospel kórusa is 
elvarázsolt ezen az estén. 

Különleges utazáson ve-
hettek részt azok, akik múlt 
pénteken elkísérték a 
Szamárt, a Kakast, a Macs-
kát és a Kutyát kalandos út-
jukon Brémába. A Szepes 
Gyula Művelődési Központ 
színpadán megelevenedő 
Grimm-mesét értelmi fogya-
tékos gyerekek és fiatal fel-
nőttek adták elő, vörösmar-
tys gimnazisták és az artis-
taképző tanulói közreműkö-
désével. 

A darab színpadra állítá-
sában a Dr. Dizseri Tamás 
Habilitációs Központ szinte 
minden fiatalja és munka-
társa közreműködött: ők ír-
ták, rendezték a történetet, 
készítették a díszletet, a jel-

mezeket a habilitációs fog-
lalkozások keretében. A for-
rást is ők teremtették elő rá 
pályázati úton, s több szer-
vezet, intézmény, magán-
személy is segített abban, 
hogy ez a jótékony célú, kü-
lönleges előadás megvaló-

sulhasson, méghozzá rend-
kívül magas színvonalon. 
Bár az előadás elején Bolyki 
Balázs, a darabban vendég-
szereplő Para-ra Gospel kó-
rus vezetője felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy előfor-
dulhatnak apró hibák, hi-
szen nem profi színészek, 
hanem sérült fiatalok állnak 
ezen az estén a világot jelen-
tő deszkákon, a bemutató 
tökéletesen sikerült.

– Olyan darabot szerettem 
volna színpadra állítani, ami-
ben az összes srácunk benne 
lehet. A Brémai muzsikusok-
ban erre mód nyílt, hiszen 
számtalan állatot, mesefigu-
rát szerepeltethettünk benne, 
a Kockásfülű nyúltól a csen-
gettyűző Farkasig. Így – ha 
csak egy-egy pillanatra is – 
mindenki megmutathatta, mi-
lyen ügyes, tehetséges, kitartó 
és türelmes – mondta a darab 
rendezője, ötletgazdája, Hu-
szár Zsuzsanna, a Habilitáci-
ós Központ munkatársa. A fő-
szerep ugyan ezen az estén a 
fogyatékos fiataloké volt, az 

artistaképző diákjai – akik 
egy-egy mutatvány erejéig 
tűntek fel a színpadon – és a 
VMG-s tanulók közreműködé-
se (akik az erdő fáit és a díszle-
teket mozgatták) is hozzájá-
rult a sikerhez, ahogy termé-
szetesen a Csengettyűsök fel-
lépése és Bolyki Balázs, illetve 
a Para-ra kórus est végi kon-
certje is. Csodálatos volt látni, 
ahogy a színpadon együtt tán-
coltak és énekeltek mozgássé-
rültek, siketek, vakok és 
egészségesek, egymást segít-
ve, harmóniában, feloldódva a 
közös előadásban, amit a kö-
zönség vastapsa kísért. Azé a 

közönségé, akik közt – akár-
csak a darab szereplői között 
– voltak értelmi és mozgássé-
rült fiatalok, idősek egyaránt, 
hiszen a jótékony célú előadás-
ra meghívást kaptak a kör-
nyékbeli, fogyatékossággal élő 
embereket ellátó társintézmé-
nyek is. Ahogy az est végén a 
Tordasról érkező csoport kísé-
rője, Bartal Anita fogalma-
zott, a darabban az is különle-
ges volt, hogy a sérültek és 
egészségesek együtt hozták 
létre, adták elő a produkciót, 
és nem egymást felváltva áll-
tak színpadra. 

n ádám Katalin

A  Mese a lét adta játékról 
címet Zalán Tibor verséből 
kölcsönözte. Saját bevallá-
sa szerint azért választotta 
ezt a címet, mert számára is 
egy folyton visszatérő téma-
világot jelent. Az otthon, a 
haza felcserélésével járó 
kettősség kételyei, az embe-
ri kétségek, kérdőjelek fog-
lalkoztatják. A lét adta hely-
zetek és szerepek vállalha-
tóságát vagy vállalhatat-
lanságát járja körül. Máso-
dik ciklusa A megnyugvás 
ösvényein címet kapta.

Noha ezen a kiállításon 
nem szerepelnek, mégis ér-
demes megemlíteni Damó 
István Sármadár című ciklu-
sát is, mert jól tükrözi a mű-
vész világszemléletét: a sár-
madár szárnyai a repülést, 
szárnyalást jelképezik, ám 
mégsem képes elszakadni a 
földtől, mert a sárba ragadva 
képtelen a levegőbe emel-
kedni.

A Mese a lét adta játékról 
a léthez és másokhoz való 
viszonyunk, döntéseink kö-
vetkezményét mintegy sze-
rencsejátékot az emberi lét-

tel, létélménnyel tárja 
elénk. A hiábavalóságok és 
a szerepek kívülről és be-
lülről szemlélve illanó-vil-
lanó mozgások, energiák, 
rajzos kontúrok, ideges fe-
kete vonalak formájában 

bukkannak elő. Néha embe-
ri, máskor állati alakzatok, 
fura lény-kereszteződések. 
Olykor növény-, máskor 
tárgyféleségek, apró nyúló 
létdarabkák.

Damó dimenziós drama-
turgiájában drámai ütköze-
tek, bohócok, tréfák, tragé-
diák, tragikomédiák és affé-
le egypercesek tűnnek fel, 
hiszen „színház az egész vi-
lág”! Mintha mind egy álta-
lános dráma be helyette-
síthető színterei lennének, 

miközben a szerző a csont-
vázig levetkőztetett szerep-
lői mögé bújik. Előbb dara-
bokra szedi őket, majd ösz-
szerakja, és libikóka módjá-
ra hol süllyednek, hol meg 
felemelkednek így lesznek 
hol vidám, hol meg szomorú-
játékok.

Novotny Tihamér hang-
súlyozta: Damó képein, ha 
szétrajzolva is, de mindig 
jelen van a felfénylő ember, 

aki a boldogság, az öröm és 
a játék igénye mögé rejtő-
zik. Színei: a sárga, a bar-
na és a piros meleget, fényt 
üzennek.

Damó István önálló tárla-
ta június 25-ig tekinthető 
meg a Városi Galériában.

n B.E.

Bácsy Schwartz Zoltán és barátai koncertje a Zenei Könyvtárban

Különleges tehetségek zenei klubja

Damó István önálló kiállítása a Városi Galériában

A megnyugvás ösvényein játszik a lét

A Brémai muzsikusok jótékony célú előadása a Szepesben

Fogyatékos fiatalok csodálatos utazása

Bácsy Schwartz Zoltán hegedül, Melina Mayer zongorázik, Tiziana 
Luka klarinétozik a trióban

Együtt játszottak az artistakép-
zősök és a sérült fiatalok 

Happy Day – énekelte Bolyki Balázs és a Para-ra Gospel kórus

„Ha szétrajzolva is, de mindig jelen van a felfénylő ember”

Novotny Tihamér és Damó István a kiállításmegnyitón

22
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Júniusbanminden szerdán

25%kedvezmény
mindenmasszázsra!
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53

Információ a 0630/427-4027-es számon vagy
az erddiosd@helendoron.com e-mail címen!

23
88

74

ANGOLNYELVI TÁBOROK ÉRDEN
KicsiKneK és nagyoKnaK

Helyszín: érd, Helen Doron nyyelviskola ((Ürmös u. 30.))

Program: témahetek, rengeteg angol
beszédgyakorlás korosztályokra sszabott
tevékenységgel, játékkal, kézműveeskedés,
napi 2 irányított angolóra, lovagláás,
ssookk-ssookk mmeegglleeppeettééss pprroogram :-)

A tinédzsereknek: rengeteg beszédgyakorlás
izgalmmas témák kööréé éépíítve, sziituááciióós gyakkorllatokk,
a nyelvvtan útvesztőiből való kijutás hatékony felada-
tokkal,, filmnézés, kirándulás, zenehallgatás, mai
dalszöövegek értelmezése, mindez angolul.

MÉG szABAD TuRNusOK:
Jún. 29–júl. 3.: Kisiskolás hét • Júl. 20–24.:Óvodás hét
Aug. 3–7.: 6–8 évesek•Aug. 10–14.: Tinédzser hét

Let’s
have fun!

TEEN
SUMMER
fun!
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PROGRAM

Csík zenekar és 
galuskafőző-verseny A Fény-Kép az Érdi Vá-

rosi Televízió kéthetente 
keddenként, 19 óra 30 
perctől jelentkező kulturá-
lis magazinműsora. So-
kan nem is gondolnak 
arra, hogy Érd – amit sok-
szor csak alvó városnak 
neveznek az emberek – 
milyen színes és változa-
tos kulturális élettel büsz-
kélkedhet.

Számos képzőművész él 
itt, akik országos szinten 
is jelentős értéket képvi-
selnek, de tehetséges 
amatőr művészeti 
csoportok is szép 
számmal színesítik 
a palettát. A műsor-
ban többek között a 
város és a környék 
alkotóihoz kapcso-
lódó kulturális esemé-
nyekről láthatnak hosz-
szabb-rövidebb beszámo-
lót, de időnként portrékon 
keresztül is bemutatjuk 
mindazokat, akikre vá-
rosunk büszke lehet.

A Városi Galéria 2011-
ben nyitotta meg kapuit, 
havonta nyíló új kiállítá-
saival a műsorban is 
megismerkedhet a közön-
ség. Az itt kiállító művé-
szek a műsorban is lehe-
tőséget kapnak a bemu-
tatkozásra, ezzel is nép-
szerűsítve azt a művésze-
ti életet, ami a városban 
zajlik. A helyi képzőmű-
vészet jeles eseményére, 
a mostanra már hagyo-
mányossá vált Érdi Mű-
vésztelepre a rendezvény 
kezdetétől kiemelt figyel-
met fordítunk. 

Mindemellett színházi 
előadások, irodalom, vá-
rosi rendezvények, ko-
molyzene, hang verse-

nyek, illetve jeles napok-
hoz kötődő események és 
előadások is helyet kap-
nak a műsorban. Könyv- 
és filmajánlóval is rend-
szeresen várjuk nézőin-
ket.

Alig köszöntött ránk a jó idő, 
máris egymást érik városunk-
ban azok a szabadtéri rendez-
vények, amelyek valamennyi 
korosztályt megszólító, kiváló 
programjaikkal rengeteg em-
bert vonzanak. Czinderné 
Tasi Beátát, a Szepes Gyula 
Művelődési Központ megbízott 
igazgatóját a hagyományos 
Mezőföldi Vásár idei műsorai-
ról kérdeztük.

– Nem újdonság Érden ez a 
rendezvény, hiszen a kultúr-
ház a korábbi években is meg-
szervezte a Mezőföldi Vásárt, 
de 2010-ig a múzeumkertben 
tartottuk meg. Idén azonban a 
Nemzeti Kulturális Alaptól el-
nyert támogatás lehetővé tette, 
hogy egy nagyszabású, a kul-
turális hagyományok széles 
arzenálját felvonultató progra-
mot kínáljunk a város lakói-
nak. Így most már nemcsak a 
múzeumkertben, hanem a fő-
téri színpadon, a sétányon és a 
művelődési ház színháztermé-

ben is értékes műsorokkal vá-
runk mindenkit. A város apra-
ja és nagyja is biztosan megta-
lálja a kedvére valót ezen a 
rendezvényen. 

– Több újdonság is lesz, pél-
dául a töltöttkáposzta- és ga-
luskafőző-verseny. Ebben kik 
vehetnek részt?

– A gasztronómiai versenyt 
az Érdi Bukovinai Székelyek 
Egyesülete szervezi a múze-
umkertben. A résztvevők ter-
mészetesen nem a helyszínen 
főznek, hanem otthon készítik 
el saját receptjük alapján a 
töltöttkáposztát és/vagy a ga-
luskát, és idehozzák kóstolóra. 
Nemcsak a székelyeket, ha-
nem más érdeklődőket is szí-
vesen látnak, akár versenyez-
ni, akár ízlelni. Az érdeklődők 
ugyanis a megvásárolt kósto-
lójegyükkel az egyesületet tá-
mogatják. Egyébként a nép-
táncosok felvonulásával veszi 

kezdetét a Mezőföldi Vásár, és 
mindjárt utána megnyílik a 
mesterségek sétánya, ahol 
lesz fotószínház, kovácsmű-
hely, csuhézás, agyagozás, sőt 
szövés is, meg a gyerekeket is 
sokféle hagyományőrző fajá-
ték, kézműves foglalkozás, ál-
latsimogató és pónilovaglási 
lehetőség várja. Közben a 
nagyszínpadon is egymást 
váltják majd a jobbnál-jobb 
produkciók: meseelőadások, 
népi táncok, híres zenekarok. 
A múzeumkertben 15 órától a 
nemzetiségek népdalköreinek 
és táncegyütteseinek műsora-
iban gyönyörködhetnek az ér-
deklődők, majd 18 órától a 
Pesovár néptáncegyüttes gá-
laműsora következik. Koncer-
tet ad a Fonó zenekar, tánchá-
zat tart a Bara együttes, végül 
a Csík zenekar élő koncertje 
zárja majd a nagyszabású ren-
dezvényt, amelyre mindenkit 
szeretettel várunk a jövő hét-
végén!

Zimankós, hideg tél volt 
1975 vagy ’76 februárjában, 
amikor a közel tízórás utazás 
után, valahol, már majdnem a 
román határ közelében, végre 
megálltam a hajdú-bihari kis-
község parókiájának torná-
cán. Akkoriban már nem ide-
genként jártam a dél-alföldi 
falvak korábban teljesen szo-
katlan világában.

Eleinte nekem, dunántúli, 
dimbes-dombos zalai rokon-
ságtól kapott faluképemtől és 
a nyíltszívű, barátságos 
falusiakhoz képest sok-
kolóan idegenek voltak 
az embermagasságú 
deszkapalánk kerítések, 
a bezárkózott portákon 
élő zárkózott, bizalmat-
lan, ránézésre mogorva 
alföldi emberek.

Ám akkorra, az 1971-
es nagy tiszai árvíz után 
fél évtizeddel, ismerő-
sen barátságos volt a 
„másik Magyarország” 
sok távoli tája is. Mun-
kám következtében – 
mivel műemléki felügye-
lője voltam szinte az 
egész Tiszántúlnak – 
évente majd’ 200 napot 
kalandoztam arrafelé. 
Eleinte vasúton, busz-
szal, autóstoppal, majd 
autóval és persze mind-
ezt kiegészítve jó sokat 
gyalogosan. (Néhány 
éve olvastam, hogy meg-
szüntették a panyolai 
kompot, amelynek drót-
kötelét harmadmagam-
mal én is húztam egy 
esős őszi estén, az első 
hivatalos utamon, hogy 
átjuthassunk a Szamos 
túlsó partjára.)

Minél jobban megis-
mertem, annál jobban 
megszerettem ezt az or-
szágrészt is. Korábban 
kissé úgy tekintettem rá, 
mint a budaiak a pestiekre, 
mint a civilizált Pannonia la-
kója a Barbaricumra. Két-
ségtelen, hogy a mai napig 
érezhető a római birodalom 
határának, a limes-nek elvá-
lasztó vonala: más a Dunán-
túl és nagyon más a Tiszán-
túl vagy a Duna-Tisza közé-
nek a kultúrája. A közös gyö-
keret számomra az árvíz ál-
tal károsított, a törököket 
túlélt középkori kis templo-
mok és a Mária Terézia ideje 

óta emelt vagy bővített falusi 
templomok jelezték. 

Arra pedig, hogy „egy az 
ország”, arra az imént emlí-
tett falucskában döbbentem 
rá. Az országjárásban edzett 
városi ember alaptalan elbi-
zakodottságával, vagy inkább 
némi önelégültséggel érkez-
tem meg a mintegy három ki-
lométernyi hóban gázolás 
után a faluba, ahol a többnyire 
még nádtetős házak között 
nem volt nehéz megtalálni a 

templom melletti cseréptetős 
parókiát. 

Szokatlan módon a nagyka-
pu sarkig tárva volt. Vagy más-
fél tucat lábnyom kanyarodott 
be az utcáról, és nyomukban 
én is. De nem az épületbe veze-
tett a kitaposott ösvény, ha-
nem a bal oldali oldalszárny 
hátsó fertálya felé. A lelkészt 
kerestem, de nem volt kedvem 
a mély hóba lépni, így kerültem 
én is a melléképület eresze alá. 
Az ámbitus végén zárva volt az 
ajtó, rajta kitépett irkalapon 

kissé ákombákom felirat: „Bib-
lia óra”.

Nem akartam zavarni, 
csöndben álldogáltam. De vá-
ratlanul szinte szürrealista 
szituációba kerültem. Bármit 
elképzeltem volna, csak azt 
nem, ami következett. Friss 
gyermekhangokon, utoljára 
vagy harminc évvel azelőtt 
jóanyámtól hallott imádságot 
hallottam meg: „Hiszek egy 
Istenben, hiszek egy hazában, 
hiszek egy isteni örök igazság-

ban – hiszek Magyarország 
feltámadásában” – hangzott ki 
megdöbbenésemre a bezárt 
ajtón keresztül.

Persze, hogy nem mentem 
sehová, kíváncsian vártam az 
óra közeli végét. Némi robaj 
után kitódult az ajtón a nagy-
kabátos gyereksereg és nyo-
mukban a „tiszteletes úr”. Az 
évek során több tucat reformá-
tus lelkész lett személyes isme-
rősöm a Tiszántúlon. Különö-
sebben nem képzeltem el, hogy 
kivel fogok találkozni, de jobb 

is, mert a valóság minden el-
képzelésemre rácáfolt. Szálfa 
termetű, bárddal faragott mar-
káns arcú, ősz öregúr volt, 
majd kaftán hosszúságú feke-
te télikabátban, 48-as ba-
kancsban.

A várakozás néhány percé-
ben fogalmazgattam magam-
ban az elismerő és köszönő 
mondatokat a világ végén vá-
ratlanul hallott hazafias imá-
ért, de az öregúr gyanakvó te-
kintete belém fojtotta az udva-
riaskodó elismerés szavait. 
Őrá tekintve a titokban olva-
sott könyvek sora jutott eszem-
be, a „Jézusfaragó ember”, 
meg az „Elnémult harangok”, 
a „Korhadt fakeresztek” és a 
hasonló, a soha el nem felejten-
dő Trianon átka alatt pusztuló 
sok millió magyar sorsát, az ő 
életüket megörökítő, egyéb, fi-

atalkoromban olvasott törté-
netek futottak át egy szempil-
lantás alatt az agyamon.

Áldás, békesség! – csak eny-
nyire tellett tőlem.

n  n  n

Talán eszembe sem jutott 
volna ez a régenvolt epizód, ha 
nem láttam volna évekkel ez-
előtt, hogy a Travel Channel 
országismertető, utazások-
hoz, világlátáshoz kedvcsináló 
műsorai között éppen június-
ban, a gyászos évforduló nap-

jaiban került sorra Magyaror-
szág – és láss csodát: tárgyila-
gosan, a trianoni tragédiával 
kezdték az ismertetést!

Hatásos animáció mutatta 
be Nagy-Magyarország szétda-
rabolását, azt, hogy pl. Romá-
niának a Csonka-Magyaror-
szágnál nagyobb területet ad-
tak az önkényes nagyhatal-
mak. Pillanatok alatt látványo-
san körbeszabták a maradék 
országot, szétfreccsentek a le-
szakított értékes országrészek 
a képernyő négy sarka felé. 
Arra már nem emlékszem, 
megemlítették-e, hogy az I. vi-
lágháború kezdetén az Oszt-
rák–Magyar Monarchia had-
üzenete a kizárólag osztrák 
fennhatóságú hadügytől szár-
mazott. A háború végén mégis 
Ausztria is kapott koncot: a mai 
nyugati országhatárunk mel-

letti sáv, az Őrvidék ma 
Burgenland. (Az okáról, a 
céljáról ma már tudha-
tunk.) Feltüntették vi-
szont, és elmondták azt is, 
hogy a magyar lakosság 
több mint kétharmadát 
szakították el szülőhazá-
jától. És hogy ez a magya-
roknak még mindig fáj. 

Azt nem mondták, ta-
lán nem is tudják, hogy 
nálunk mára már köz-
tünk is sokan vannak, 
akik nem is tudnak ezek-
ről a dolgokról. Évtizede-
ken keresztül, a léleknyo-
morító „proletárdiktatú-
ra” és a hazug „emberar-
cú szocializmus” idején 
Trianon botrányát diszk-
réten említették az isko-
lai történelemkönyveink, 
az volt „a párizs-környé-
ki béke”. És az internaci-
onalista történelemhamí-
sítók kerülték az igazsá-
got, a tényeket, mint min-
denki, aki nem akar a 
botrányos békediktátum 
máig ható következmé-
nyeire gondolni. Még 
mindig azt hiszik, hogy 
amiről nem beszélünk, az 
nincs is. Hogy kussolás-
sal meg lehet úszni min-
dent. Meg hát a szomszé-
dok (azóta részben már 
szétdarabolódott, Ma-

gyarország kárára gazdago-
dott államok) érzékenysége, 
meg a tolerancia. 

Lassan egy emberöltő telt el 
azóta, hogy volt egy magyar 
miniszterelnök, aki „lélekben 
tizenötmillió magyar minisz-
terelnöke” akart lenni. Szűk 
egy emberöltő – és ma már 
nincs a Kárpát-medencében 
15 millió magyar. Napról-nap-
ra, egyre fogyunk…

Nekünk már Trianon sem 
kell.

 n Votin József

Amiről nem beszélünk 
– az tényleg nincs is?

Ófalusi kripta – Szabó Sz. Szilárd grafikája

TÉVÉ

Fény-Kép
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. június 8-tól 14-ig

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.

BABA-MAMA BÖRZE
Június 13-án, szombaton 9 órakor

Használt gyermekruhák cse-
réje, vására.
Minden vásárlót szeretettel vá-
runk!

KIÁLLÍTÁS

Kamaraterem
ROKON LELKEK
Mészáros Lászlóné (Váraljai 
Terézia) kiállításmegnyitója
Június 11-én, 18 órakor
A tárlatot megnyitja: Majorné 
Bániczki Julianna művészta-
nár.
Közreműködik a Szirmok Női 
Kar, valamint Dobovits Edina 
és Balog Nella csellón.
A kiállítás megtekinthető 2015. július 
5-ig.

Előtéri kiállítótér
SÓSKÚTI ANDREETTI 
KÁROLY ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI 
ISKOLA KIÁLLÍTÁSA
Művészeti vezető: Szekér Gizi 
fazekas
A tárlat megtekinthető június 30-ig.
Előtéri fotógaléria
NÉgY ÉVSZAK 
Körmendy Zizi 
fotókiállítása
A tárlat megtekinthető június 15-ig.

JÚNIUS 8., HÉTFŐ
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30 Jazzland ism.8. rész
20.00  Érd–Nagykőrös 

Labdarúgó-mérkőzés
21.40  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója
22.10  Monda és valóság határán 

9. rész

JÚNIUS 9., KEDD
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19:30  Fény-Kép 

Kulturális magazin
20.00 Vámos Miklós műsora 8. rész
20.55  Monda és valóság határán 

9. rész
22.30 Híradó ism.
22.45  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
23.00 23.30 Tea két személyre 9. rész

JÚNIUS 10., SZERDA
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás 

Sportmagazin
20.00 KalandoZoo 9. rész
20.25  Az utolsó előtti ember 

 fekete-fehér magyar filmdráma

21.55  Párbeszéd ism. 
Beszélgetés aktuális témákról

22.10 MozgásSportmagazin
22.40  Monda és valóság határán 

9. rész

JÚNIUS 11., CSÜTÖRTÖK
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől!
20.00 Tea két személyre 10. rész
20.30  Monda és valóság határán 

9. rész
21.00  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
21.15 Mozgás ism. Sportmagazin
21.45 Jazzland 8. rész

JÚNIUS 12., PÉNTEK
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30 Tea két személyre 10. rész
20.00 Jazzland 9. rész
20.30 Mozgás Sportmagazin
21.00  Mit csinál felséged 3-tól 5-ig? 

színes, magyar vígjáték
22.25  Párbeszéd ism. 

 Beszélgetés aktuális témákról 
22.40  Híradó ism. 

Beszélgetés aktuális témákról

JÚNIUS 13., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19.30  Polgár-társ 

Vallási, nemzetiségi, civil társadalmi 
magazin

20.00  Én is jártam Isonzónál 
 színes, magyar dokumentumfilm. 
R: Gulyás Gyula, Gulyás János

21.05  Életem Afrika 17/5. rész 
Ismeretterjesztő sorozat

21.35  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

22.05  Az utolsó előtti ember 
 fekete-fehér magyar filmdráma

JÚNIUS 14., VASÁRNAP
19.00 Tea két személyre 10. rész ism.
19.30  Monda és valóság határán 

9. rész ism.
20.00  Polgár-társ ism. 

Vallási, nemzetiségi, 
civil társadalmi magazin

20.30  Én is jártam Isonzónál 
színes, magyar dokumentumfilm.  
R: Gulyás Gyula, Gulyás János

21.35  Mit csinál felséged 3-tól 5-ig? 
színes, magyar vígjáték

23.00  Benyovszky Móric és a 
malgasok földje 2. rész 
színes magyar ismeretterjesztő 
filmsorozat, 1996. R: Cséke Zsolt

23.30  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

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

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!

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.

Zenei könyvtár

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

KÖNYVTÁRI RÉSZLEgEINK 
NYITVA TARTÁSA

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

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

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

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

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

Szeretettel várjuk  
könyvtárunkban!

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-
jasigazolvány is kedvez-
ményre jogosít.
A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos 
típusú anyagának (CD, DVD) 
kölcsönzésére nem vonatkoz-
nak!

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

gyermekkönyvtár

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

1

ZalaegersZegi 7 nap
XXV. évfolyam, 12. szám 

2015. április 1. 

Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 

ingyenes hetilapja

Először szereztek érmet a Magyar Kupában az érdi lányok

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

Érdi  Újság
Konyhakertek  
kerestetnek
Érd is csatlakozott az ott-

honi kertgazdálkodást 

népszerűsítő, Karcagról 

indított országos prog-

ramhoz, amelynek kereté-

ben Magyarország leg-

szebb konyhakertjeit dí-

jazzák majd. 

 n 3. oldal

Új háziorvosi  
rendelők

Három háziorvosi rendelő 

költözhet majd új helyre, 

ha egy magánbefektető a 

Felső utca 43. szám alatti 

ingatlanon megépíti az 

egészségház funkciót ellá-

tó épületet.

 n 6–7. oldal

Felújítások 
kezdődnek 
az iskolákban
Három iskola energetikai 

korszerűsítése kezdődhet 

meg a napokban a KEOP 

5.6.0 program keretében, 

mintegy 500 milliós for-

rásból. 
 n 14. oldal

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

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

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

Szálloda és sport-rehabilitációs központ is 

épülhet az Érd Aréna melletti területen

21
69

97

21
67
51

21
67
49

Kedves  

Olvasóink!

Az Érdi Újság  

szerkesztősége  

2015. április 1-jétől 

új helyen, megújult 

környezetben  

várja partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:

2030 Érd, Felső u. 1.

telefonszámunk:  

06-23-520-117

Lapozzon bele  
az Érdi Újságba  
már a facebookon is!

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

pá lyá z at o t  h i r d e t
Szociális Gondozó Központ Érd időseket ellátó Központ házi Segítségnyújtás 

Házi gondozó munkakör betöltésére.

FELHÍVÁS
Parlagfű elleni védekezésre

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

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

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

lumabt@t-online.hu

Roma 
ügyfélfogadás

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Rafael 

Attila hétfői és szerdai 
napokon 13 és 15 óra között 
ügyfélfogadást tart a Polgárok 

Háza 204-es szobájában.
Telefon: 522-300/297-es mellék

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 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

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 
óvoda pedagógus,
• 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

Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Jegyzője felhívja az 
érintettek figyelmét, hogy – az 
élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény 17. § (4) bekezdé-
se értelmében – a földhasználó 
köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a par-
lagfű virágbimbójának kiala-
kulását megakadályozni, és ezt 
követően az állapotot a vegetá-
ciós időszak végéig folyamato-
san fenntartani.

Ha a földhasználó parlagfű 
elleni védekezési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, a föld-
használó költségére az eljáró 
hatóság közérdekű védekezést 
rendel el.

A fentieken túl a fertőzött 
terület nagyságától és a gyom-
borítottság mértékétől függően 
növényvédelmi bírságot is ki 
kell szabni, amelynek összege 
– belterületen – 15.000 Ft-tól 
150.000.000 Ft-ig terjedhet. A 
bírság meg nem fizetése esetén 
a kiszabott összeget késedelmi 
kamat terheli és adók módjára 
az állami adóhatóság hajtja be.

A helyszíni ellenőrzés hiva-
talból vagy bejelentés alapján 
történik. A belterületi ingat-
lanok vonatkozásában az ille-
tékes önkormányzat jegyzője 
– az ügyfél előzetes értesítése 

nélkül – végezhet helyszíni el-
lenőrzést (parlagfű felderítést). 
A közérdekű védekezés elrende-
lésére belterületen, a parlagfű 
elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az 
állami, illetve a közérdekű vé-
dekezés költségei megállapítá-
sának és igénylésének részletes 
szabályairól szóló 221/2008. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet értel-
mében a jegyző jogosult.

Kérjük az érintetteket, hogy 
a védekezési kötelezettségüket 
– mindannyiunk egészségének 
megóvása érdekében – önként 
teljesítsék.
Kérjük, hogy aki parlagfü-
ves területet észlel, június 
30. napját követően jelezze 
az alábbi elérhetőségeken: 
Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal 23/522-300-as 
telefonszámán (298-as vagy 
241-es melléken) vagy
Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal 06-23/522-
356-os fax számán vagy 
Személyesen Érd, Alsó utca 3. 
szám alatt (Érd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal, Pol-
gárok Háza, 118-as iroda) vagy 
E-mailben: nagyanna@erd.hu 
vagy kornyezet@erd.hu címen. 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 
2.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
A gondozást-ápolást igénybe vevő 
személyek önálló életvitelének 
fenntartása, saját lakókörnyezetük-
ben történő biztosítása. A speciális 
szakmai és közegészségügyi előírá-
sok betartásával területi gondozási 
feladatok ellátása. Személyes hi-
giénével kapcsolatos feladatok, a 
gondozási környezetében végzett 
feladatok, élelmezés, egészségügyi 
ellátási feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, Általános 
ápoló és asszisztens, szociális gon-
dozó és ápoló, szociális asszisztens,
• Hasonló munkakörben szerzett  
legalább 1–3 év szakmai tapasz-
talat,
• Magyar állampolgárság, tiszta 
erkölcsi bizonyítvány, cselekvőké-
pesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs 
levél, iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat, erkölcsi bizo-
nyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2015. június 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Denkovics Ildi-
kó nyújt, a 23/520-362-es telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Szo-
ciális Gondozó Központ Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Budai út 14.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 
1/382/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: Házi gondozó.
vagy
• Elektronikus úton Denkovics Ildikó 
részére a munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje:
A munkakör betöltése kizárólag 
a megjelölt végzettséggel lehet-
séges. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt. 
Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve a pályá-
zó a kiírt feltételeknek maradékta-
lanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2015. június 22.

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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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

AGMedical - Érden a Korall ház 2.-ben
Bejelentkezés: 06 20 368 1877

Ultrahang é
Labordiagn

és
nosztikai Rendelő
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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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ELHOUSE NYELVISKOLA

ÉRD ELSŐ NYELVISKOLÁJA
Az ELHouse Nyelviskolát 1991-ben alapítot-
tuk Érd és a régió első angol nyelviskolája-
ként, majd tevékenységünk a német nyelv
oktatásával bővült.

Az általános tanfolyamok-
tól a közép- és felsőfokú
nyelvvizsgára felkészítő tan-
folyamig széles skálát fo-
gunk be, és a vizsgára felké-
szítő tanfolyamok a közép-
és emelt szintű érettségire
történő felkészülésre is al-
kalmasak. Kurzusainkat kü-
lönböző korosztályok veszik
igénybe, az általános és kö-
zépiskolásoktól a felnőtt
hallgatókig.
Azok a tanulók, akik álta-

lános iskolában nálunk kez-
dik el a nyelvtanulást, a kö-
zépiskola 10. évére rendsze-
rint megszerzik a középfokú
nyelvvizsgát, és amennyi-
benmégmotiváltak a nyelv-
tanulásban, a 12. év végére
már felsőfokú nyelvvizsgá-
val rendelkeznek.
Kezdeményezésünkre és

közreműködésünkkel jött
létre az akkreditált ECL

nyelvvizsgaközpont Érden a
Vörösmarty Mihály Gimná-
ziumban. Tanáraink rend-
szeresen vizsgáztatnak, és
az ott szerzett tapasztalataik
hozzájárulnak az eredmé-
nyes felkészítéshez is.
A kurzusokat két helyszí-

nen szervezzük, az ELHouse
Érd, Fehérvári út 29. sz. alatti
székhelyén és a Vörösmarty
M. Gimnáziumban.
Minden júliusban indí-

tunk 4 hetes nyelvvizsgára
felkészítő intenzív tanfolya-
mot angol és német nyelv-
ből.
A nyelvtanítás célját ab-

ban látjuk, hogy hozzásegít-
sük tanulóinkat használható
nyelvtudás megszerzésé-
hez, amellyel meg tudnak
felelni napjaink kihívásának.

Szabó Valéria
oktatási vezető

(X) 23
92
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ANGOLésNÉMET
nyelvvizsgára felkészítő
intenzív tanfolyamok
JÚLIUSBAN.

Információ:
06 23365357
06205509222

www.elhousenyelviskola.hu
elhouse@t-online.hu
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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– július 31-ig intenzív, heti
5 alkalmas úszásoktatásra várjuk gyer-
mekeik 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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Felhívás
pedagógusoknak

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
várja azon óvónők, tanítók, tanárok 
jelentkezését, akik oklevelüket 50, 60, 
65, 70, 75 éve szerezték, s ebben az 
évben veszik át (vették át) díszokleve-
lüket a diplomát kiállító felsőoktatási 
intézményben, illetve annak jogutód 
intézményében.

A jelentkezők Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának pedagógusnapi 
ünnepségére meghívást kapnak. Je-
lentkezni lehet június 5-ig a Polgár-
mesteri Hivatal Humán Irodáján Perlaki 
Csilla közművelődési referensnél (T.: 
23/522-349) az oklevél másolatának 
benyújtásával.

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.  

Felhívás a zaj- és rezgés-
védelem helyi szabályozásáról

A nyári időszakban fokozott problémát jelent az ingatlanok 
karbantartása és az ebből fakadó zajos tevékenységek (kert
építési és ingatlanfenntartási munkák, pl.: fűnyírás, gallyazás, 
barkácsolás stb.), amelyek a szomszédok nyugalmát nagyban 
zavarhatják.

A fenti probléma elkerülése érdekében tájékoztatom a la
kosságot, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a zaj- 
és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 61/2009. 
(X. 16.) számú önkormányzati rendeletében az ilyen jelle
gű tevékenységeket az alábbiak szerint szabályozza.

„…Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő te-
vékenységek végzése során működő zajforrásokra vo-
natkozó rendelkezések 

5. § (1) Ingatlanon zajhatással járó kertépítési, kert és 
ingatlan fenntar tási tevékenységet hétköznapokon 8–19 óra, 
szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon 9–12 óra között 
lehet végezni. Ezen kívüli időszakban ilyen tevékenység vég
zése az azonnali veszély vagy balesetelhárítási munkavégzés 
esetét kivéve tilos.”

A fentiek megsértése esetén a közösségi együttélés alapve
tő szabályairól, valamint ezek meg szeg é sének jog követ kez
mény eiről szóló 34/2013. (XI. 7.) számú önkormányzati rende
let alapján természetes személy esetén 100.000, Ftig, jogi 
személy esetén 500.000, Ftig terjedő közigazgatási bírság 
szabható ki.

Kérjük a lakosságot, hogy a rendeletben foglaltakat – 
mindannyiunk békés együttélése érdekében – tartsák be.

Tisztelettel: 
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  

jegyző

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 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 emailben 
lehet 2015. június 19ig.
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: 0623365490/112
Email: viki@szepesmk.hu

KI KIcSodA Érden?
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár idén tervezi a 2006-ban megjelent Ki kicsoda Érden? c. személyi adattárá-
nak aktualizálását, bővítését. Az adattárban a ma élő, kortárs érdi és Érdhez kötődő jeles személyiségek 
kapnak helyet. E személyek összegyűjtéséhez kérjük a segítségét!
Amennyiben az alább felsorolt alapelvek bármelyikének Ön is megfelel, egy kérdőív kitöltésével bekerülhet 
a személyi adattárba. A kérdőívet megkaphatja a könyvtár részlegeiben, illetve letölthető a könyvtár honlap
járól (www.csukalib.hu). A névtár szócikkeit szeretnénk fényképekkel is illusztrálni, így kérjük, hogy a kitöltött 
kérdőívhez mellékeljen magáról (akár digitálisan is) portréfotót.
Ha tudomása van olyan személyről, aki esetleg szerepelhetne adattárunkba, kérjük, jelezze azt számunkra!

Alapelvek, amelyek alapján valaki bekerülhet a „ki kicsodába”:
Érdi és Érdhez kapcsolódó, 18 éven felüli személyek, akik a kultúra, a tudomány, a politika, az egészségügy, a 
sport területén figyelemre méltót alkottak, illetve a város szervezeti életében jelentős szerepet játszanak:
– jelenleg a város önkormányzatának, képviselőtestületének tagjai 
– a város országgyűlési képviselője 
– a Polgármesteri Hivatal vezetői 
– kisebbségi önkormányzatok vezetői 
–  érdi közintézmények vezetői (iskolák, óvodák, művelődési intézmények, egészségügyi,  szociális intézmé

nyek, rendőrség, tűzoltóság) 
– kitüntetettek, országos és városi díjak tulajdonosai 
– helyi civil szervezetek vezetői 
– helyi történelmi egyházak vezetői 
– Érden élő országgyűlési képviselők, országos politikában szerepet játszó politikusok 
–  érdi (itt született, itt lakó, hosszabb időt itt töltő), valamint maga által is vallottan Érdhez kötődő személyiségek:
– író, költő, műfordító, akinek önálló kötete jelent meg
– képzőművész, akinek önálló kiállítása volt, vagy közterületen elhelyezett alkotása van 
– előadóművész, színész 
– zenész, énekes, aki rendszeresen hangversenyt ad, önálló felvétele jelent meg 
– tudós, tudományos kutató, aki rendszeresen publikál 
– feltaláló 
– sportoló (min. országos eredménnyel), sportvezető 
– helyi médiumok szerkesztője, országos médiumokban publikáló újságíró 
– érdi, kultúrához kapcsolódó vállalkozás vezetője 
– mecénás 
– Érd hírnevéhez jelentősen hozzájáruló személyiség 

A kérdőívek kitöltésével és leadásával kapcsolatos kérdésekben Paulovits Erikához vagy KovácsSebestyén Er
zsébethez fordulhat segítségért személyesen a központi könyvtárban (Érd, Hivatalnok u. 14.), illetve az alábbi 
elérhetőségeken: 0623365470/1 vagy csukalib@csukalib.hu

Köszönettel várjuk jelentkezését a könyvtár részlegeiben!

Sebestyénné Majchrowska Ewa
könyvtárigazgató

Különleges rendezvénnyel várta a gyerekeket 
május 29-én a városi könyvtár, ahol egy kalandos 
éjszakát tölthettek el a 8–12 évesek.

Többek közt bátorságpró
ba, kincskeresés, irodalmi 
vetélkedő, kézműveskedés, 
zseblámpás éjszakai nyomo
zás szerepelt a programok 
között. Régi tervem volt, 
hogy egy éjszakára vendé
gül lássuk azokat a gyereke
ket, akik gyakran megfor
dulnak rendezvényeinken, 
illetve részt vettek már a tá
borainkban is. Közülük tíz 
kislány jön ma el hozzánk, 
természetesen szülői enge
déllyel – mondta lapunknak 
péntek délután, már az esté
re készülődve Kondriné 
Varga Kornélia gyermek
könyv táros, azaz Nelli néni, 
aki négy kolléganőjével 
együtt tíz kislányt „fogadott 
be” éjszakára. Hálózsákot, 
matracot a vendégek hoztak 
magukkal, az enni és inni

valókkal a könyvtár vendé
gelte meg őket, az ingyenes 
programba a közös vacsora
készítés is beletartozott.

– Ez az alkalom több szem
pontból is különleges: egy
részt a gyerekek a könyvtár
ban alhatnak, ami még job
ban erősíti az intézményhez 
való kötődésüket, másrészt 
meg ismerkedhetnek a 
felnőttkönyvtárral, és zseb
lámpás éjjeli kirándulást 
szervezünk a raktárunkba 
is. Reméljük, sikerül hagyo
mányt teremtenünk a mai 
programmal – tette hozzá 
Kondriné Varga Kornélia. 

A gyerekeken nem múlik 
a folytatás, szombaton reg
gel élményekkel tele, bár 
kissé álmosan tértek haza 
– ahogy ez az ilyen kalan
dokhoz illik. n Á. K.

Negyedik alkalommal tartotta meg művészeti 
gálaestjét az Érdi Gárdonyi Géza általános Iskola 
és Gimnázium. A május 28-ai rendezvényen ti-
zennyolc műsorszámban és számtalan műfajban 
mutatkoztak be a diákok és a tanárok.

Komoly és könnyűzenei 
hangszeres bemutatók, tánc, 
népdal és mesemondás, bű
vészkedés, sportakrobatika – 
szinte minden művészeti ágat 
képviseltek a diákok ezen az 
immár hagyománnyá vált, 
május végi gálaműsoron, amit 
egy tanárpáros énekes pro
dukciója nyitott és zárt. Ahogy 
Pintérné Bernyó Piroska is
kolaigazgató lapunknak el
mondta, a rendezvény célja 
nem a díjazás, vetélkedés volt, 
hanem az, hogy a gárdonyis 
gyerekek bemutathassák az 
iskolán kívül megszerzett tu
dásukat, eredményeiket is.

A tizennyolc fellépő diák, 
illetve csoport tagjai közt vol
tak kisdiákok és középiskolá
sok egyaránt, ami közös ben
nük, az az elhivatottság egy
egy hangszer, sport vagy 
művészeti ág iránt. Voltak, 
akik az iskolai szakkörben 
szerzett tudásukat mutatták 
be, például Bogi, Viki és 
Sára, akik ötödik éve táncol
nak a Gárdonyiban. Mint 
mondták, nagyon élvezik a 
közös órákat, és többször is 
fellépnek az iskolában. A nyol
cadikos Szokolai Gergely 
már „kinőtte” ezeket az isko
lai kereteket: nemzetközi és 
országos versenyen is sikert 
aratott azokkal a harmoni
kán előadott Olczakdara

bokkal, amiket most diák
társai is meghallgathattak. A 
negyedikes Karlovics Leven-
te parádés dobolását sem 
csak gárdonyisok szokták 
megtapsolni, rendszeresen 
fellép más városokban, más 
rendezvényeken. Voltak 
egyéb különleges produkciók 
is: a harmadikos Csillik Ákos 
bűvészmutatvánnyal kápráz
tatta el a közönséget, mint la
punknak elmondta, a főváros
ba jár bűvésziskolába, ott ké

szült fel tanára segítségével 
az érdi bemutatóra. A kilence
dikes Flór Máté egy Hungá
riaszámmal röpítette vissza 
a közönséget a múltba. Máté 
színésznek készül, mint 
mondta, több énekes darabot 
is megtanult már; fellépett ve
lük a színi tanodában is, vala
mint Ki mit tud? rendezvénye
ken. 

Igaz, itt nem lehetett díjat 
nyerni, mégis nagyon sok 
diák jelentkezett az év végi 
gálára. Mint a sportakroba
tika számmal fellépő Pilter 
Brigitta fogalmazott: az isko
lai gála egyrészt kiváló lehe
tőség a kellő rutin megszerzé
sére, másrészt nagyon jó 
megmutatni a társainknak, 
mit is tudunk. n ÁdÁM KATA

Ügyességi játékokkal, sor
versenyekkel ünnepelték a 
gyereknapot az Ófalusi óvodá
ban, ahol idén különleges meg
lepetés várt a gyerekekre: az 
ÁgaBoga Nagycsaládosok 
Érdi Egyesülete a XI. kerületi 
Rotary Club jóvoltából renge
teg játékkal ajándékozta meg 
ezt az intézményt, valamint a 
Harkály óvodát.

Évtizedes hagyomány az 
Ófalusi óvodában, hogy sor
versenyekkel, ügyességi játé
kokkal ünneplik a gyerekna
pot, idén május 27én délelőtt 
rendezték meg a 3–7 éves kor
osztálynak szóló vetélkedőket. 
A játékos délelőttre nemcsak 
az ovisok, hanem a most be

iratkozott apróságok, illetve a 
szülők is meghívást kaptak, 
akik csemetéikkel együtt ver
senyezhettek. Többek közt 
zsák ban  futás, gólyalépegetés, 

krumpliterelés, gólyaviszia
fiát és focivetélkedő szerepelt 
a programok között; csupa 
olyan feladat, ami fejleszti a 
mozgáskultúrát, a szemkéz 

koordinációt, a térbeli tájéko
zódást és a finommozgásokat 
– hangsúlyozta lapunknak Pó-
csiné Sivák Erzsébet tagóvo
davezető, hozzátéve: a gyere
keket érmekkel, édességgel is 
megjutalmazták. 

Miután mindenki megkapta 
a megérdemelt elismerést, 
kezdődhetett Bölöni Réka 
énekes, zenés műsora; a mű
vész visszajáró vendég az óvo
dában, előadásait nagyon sze
retik a gyerekek. 

Az ovisokra idén más megle
petés is várt: az ÁgaBoga 
Nagycsaládosok Érdi Egyesü
lete a XI. kerületi Rotary Club 
felajánlásának köszönhetően 
több csoportra való játékkal 
ajándékozta meg az Ófalusi, 
illetve a Harkály ovi aprósága
it: babákat, autókat, kirakóso

kat, készségfejlesztő és rajz
eszközöket rejtettek a hatal
mas dobozok, amelyeket Wolf 
Richárd, az egyesület elnöke, 
illetve Antunovits Antal és 
Mórás Zsolt Fidesz–KDNPs 
önkormányzati képviselők ad
tak át a két óvodának.

– Nagyon örülünk a felaján
lásnak. Óvodánkban a több 
mint hetven gyermekből negy
venegy halmozottan hátrányos 
helyzetű, sokan érkeznek több
gyermekes családból; van, aki
nek most születik a tizedik test
vére – mondta lapunknak Pó
csiné Sivák Erzsébet, aki kollé
gáival együtt maga is rendsze
resen készít játékokat a gyere
keknek és az óvoda szülői 
klubjában meg is tanítják ezek
re a fortélyokra az érdeklődő 
anyukákat.  n ÁdÁM

Kalandos éjszaka   
a könyvtárban

Az izgalmas este ismerkedős játékokkal kezdődött

Gálán mutatkoztak be a tehetségek

A gárdonyisok titkos élete

Sorversenyek és ajándékosztás

A zsákban futás kifejezetten a gyerekek kérése volt

Csillik Ákos az osztálytársait is bevonta bűvészmutatványaiba
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Az érdi közgyűlés májusi ülésének napirendje 
előtt három rangos városi kitüntetést adott át  
T. Mészáros András polgármester. A városi plé-
num korábban úgy döntött, hogy az idei Érdi 
Sport Díjat Romics Ervinnek, az Érd Közbiztonsá-
gáért és Tűzbiztonságáért Díjat Pálházy Imrének, 
míg az Év Családja Díjat a Komáromi családnak 
adományozza. 

Romics Ervin jelenleg az 
Érdi Városi Sportegyesület 
Labdarúgó Szakosztályának 
elnöke, az egyesület elnökségi 
tagja. Már több mint másfél év-
tizede tevékenykedik az egye-
sületben, ahol az érdi felnőtt 
labdarúgás újjáélesztését kap-
ta feladatául. Ennek maradék-
talanul eleget is tett, hiszen 
vezetésével a labdarúgó szak-
osztály öt éven át 
meghatározó tagja 
volt a Magyar Nem-
zeti Bajnokság har-
madik osztályának. 
A 2009/2010-es baj-
noki szezonban 
bronzérmet szer-
zett a csapat az NB 
III Duna-csoport-
ban, majd ezt köve-
tően a 2011/2012-es 
bajnoki szezonban 
megszerezte az NB 
III-as bajnoki címet. 
Ezt követően ku-
darcként élte meg, hogy a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség ál-
tal bevezetett drasztikus vál-
toztatások miatt az amatőr 
labdarúgás rendszerében az 
egyesületnek egy osztályt visz-
szalépve, ismét a Nemzeti Baj-

nokság harmadik osztályába 
kerülésért kellett küzdenie, de 
a legutolsó forduló eredményei 
alapján ez is sikerült. Ennek 
köszönhetően az Érdi Városi 
Sportegyesület labdarúgó csa-
pata a 2015/2016-os bajnoki 
szezont újra az NB III-ban foly-
tathatja. Romics Ervin Érd vá-
ros labdarúgásának szakmai 
és anyagi támogatója a mai 

napig, és a munkához való hoz-
záállásával, a csapathoz, a 
szakosztályhoz. a sportegye-
sülethez való hűségével méltó 
példát állít korunk fiataljai elé.

Pálházy Imre immár egy év-
tizede aktív tagja a polgárőr-

ségnek. 2009-től szolgá-
latvezető és alelnök volt, 
majd 2013-tól az egyesü-
let elnöke is. Önzetlen, 
segítőkész munkájával 
nemcsak hozzájárult a 
polgárőr irodák létreho-
zásához, hanem példa-
mutatóan részt vesz azok 
működtetésében is. A vá-
ros közbiztonságát szív-
ügyének tekinti, és e cél 
érdekében szabadidejé-
nek jelentős részét erre is 
áldozza. Irányítja a pol-
gárőrök tevékenységét, és 
szinte minden alkalommal 
maga is részt vesz a városi 
rendezvények biztosításában. 
Emellett aktív szerepet vállal a 
lakosság tájékoztatását és 
közbiztonság-érzetének javí-
tását szolgáló akciók kidolgo-
zásában és megvalósításában. 
Vezetői tevékenységével nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy 
Érd közbiztonságának fenn-
tartásában segítő és kölcsönös 
bizalmon alapuló együttműkö-
dés valósuljon meg a rendőr-
ség, az önkormányzat és a pol-
gárőrség között. Pálházy Imre 
a város érdekében elkötele-
zettséggel végzett munkája el-
ismeréseként méltó az Érd 
Közbiztonságáért és Tűzbiz-
tonságáért Díjra.

Az idei Év Családja díjat Ko-
máromi Attila és felesége, 
Tímea kapta. A család 15 év-
vel ezelőtt költözött Érdre. Az 
édesapa a Semmelweis Egye-
tem Informatikai Igazgatósá-
gán dolgozik közalkalmazott-
ként, az édesanya matemati-
ka-fizika szakos tanár, jelen-

leg gyesen van. Hat fiúgyerme-
ket nevelnek, most várják a 
hetediket – aki szintén fiú. El-
mondásuk alapján az életük 
három, számukra rendkívül 
fontos alappilléren nyugszik. 
Az első a hit, a második a há-
zasság szentségének tisztele-
te, a harmadik a magyarság 
ápolása. Ezek fontosságát 
igyekeznek a maguk és gyer-
mekeik számára is tudatosíta-
ni, elsősorban az egyházi és a 
nemzeti ünnepek közös, szép 

átélésével. Ezeket az érté-
keket próbálják kifejezni 
akkor is, amikor gyerme-
keiknek nevet választa-
nak. Ezért kaptak a fiúk 
két keresztnevet, egy ős- 
vagy ómagyar nevet és 
egy keresztényt. Így lettek 
sorra: Kende Péter, Kop-
pány János, Hunor And-
rás, Bulcsú Jakab, Lehel 
Pál, Magor Máté, és a kis 
hetedik, akit nagyon vár-
nak: Hetény Tamás. A 
Komáromi házaspár tagja 

a katolikus MÉCS Családkö-
zösség érdi régiójának, ahol 
tizenkét éve „kismécs közös-
séget” vezetnek, valamint az 
Ága-Boga Nagycsaládosok 
Egyesületének munkájában is 
tevékeny részt vállalnak. A 
Komáromi család mindennapi 
életével, munkálkodásával, 
gyermekeik nevelésével, tanít-
tatásával, valamint közéleti 
szerepvállalásával is példa-
ként állítható a város közössé-
ge elé.  n BE

Ingyenesen megmérik fittségi szintünket június 
6-án, 8.30 órától az Érdi Batthyány Sportiskolai 
Általános Iskola tornacsarnokában. Sportversenyt 
is tartanak: a Mozdulj, Magyarország! 2015 érdi 
rendezvényét. 

A „Mozdulj, Magyarország” 
elnevezésű sportvetélkedőre 
életkortól (3 év feletti) és nemtől 
függetlenül 3 fős csapatok je-
lentkezését várják. 30 három-
fős csapat versenghet a legfit-
tebb cím elnyeréséért – előzetes 
jelentkezés szükséges. 

A motorikus próbákban 
elért teljesítmény összesített 

pontértékei alapján az egyén 
pillanatnyi fizikai fittségi 
szintje, azaz általános fizi-
kai teherbíró képessége 
0–140 ponthatár között hét 
Hungarofit fittségi kategóri-
ába sorolható.

Az egyes motorikus pró-
bákban megszerzett pontér-
tékek számából azonnal 

megtudhatjuk, hogy a fizi-
kai fittségünk szintje eléri-e 
a mindennapi tevékenysé-
günk hatékony elvégzésé-
hez szükséges fittségi szin-
tet. Kiderül az is, hogy a 
mindennapi tevékenysé-
günk során leg inkább 
igénybe vett izomsorok, 
izomcsoportok területén 
vannak-e hiányosságaink, 
és ha igen, akkor milyen 
mértékűek. A fittségi kate-
góriák értelmezése rámutat 
arra, hogy az egészséges 
élet stabil elérése és meg-
tartása érdekében fejlesztő 
jellegű vagy szinten tartó 

edzéstervet kell készíteni, 
illetve milyen edzésmunkát 
kell végezni. 

Az egyén fizikai állapo-
tának szintjéről hiteles, 
megbízható, epidemiológiai 
szempontból számszerűsít-
hető adatokat szolgáltató 
mérési, pontértékelési és 
minősítési rendszer több 
mint másfél millió mérési 
eredmény alapján a gya-
korlatban bizonyította ob-
jektivitását és megbízható-
ságát. Ma már nemcsak az 
oktatás és az egészségügy 
területén dolgozó szakem-
berek, hanem az edzők és a 

sportolni vágyó polgárok is 
egyre szélesebb körben al-
kalmazzák. E módszerrel 
mért eredmények alapján 
hazánkban közel kétmillió 
vizsgálati eredményt érté-
keltek ki.

A megszokott, ám tavaly megújított helyszínen, Érd-
Ófaluban, az I. világháborús emlékműnél tartottak 
koszorúzási megemlékezést a hősök napja tisztele-
tére. A hősök napja ünnep eredetét 1917-re vezet-
hetjük vissza. Ekkor emelték törvényerőre először, 
hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes 
tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni, 
és az utókor számára meg kell örökíteni. 

Az új emlékhelyet tavaly az 
I. világháborús szobor felújítá-
sával és környezetének parko-
sításával alakította ki az ön-
kormányzat, miközben a szo-
bor talapzatát is felújították. A 
gránitlapokra az I. és II. világ-
háborúban elesett katonák 
névsorát is rávésték. 

Idén is itt tartottak megem-
lékezést május 31-én, a hősök 
napján, amelyen a Himnuszt 
és Jónás Máté versmondását 
követően elsőként Tóth Ta-
más alpolgármester mondott 
köszöntőt. 

– Magyarnak születhet az 
ember, de hősnek nem – kezd-
te, majd hozzáfűzte: elődeink-
től, szüleinktől tanulhatunk 
család- és hazaszeretetet, 
tiszteletet és hűséget, ám a 
hősiesség olyan jellemvonás, 
amit konkrét helyzet, olykor 
csak a pillanat szül. – Ezért is 
fontos, hogy legyenek olyan 
emlékünnepeink, amelyeken 
világossá és egyértelművé te-
hetjük elődeink példáját, mert 
ezek a példák növelik erőssé a 
hazaszeretetet, azt a felbe-
csülhetetlen, leírhatatlan ér-
zést, ami hőseink szívében és 
lelkében kitéphetetlenül sar-
jad. Ezek a példák békeidőben 
is hatnak: ilyenkor az ember 

nem készül hősies tettre, de 
az emlékezés növeli az érzést, 
amit Kölcsey Ferenc olyan 
szépen és egyszerűen megfo-
galmazott: „a haza minden 
előtt”. 

– A mi időnk, a béke ideje 
dönti el, van-e bennünk elegen-
dő tett, akarat, képesség és 
szándék, amely képessé tesz 
bennünket az együttes felelős-
ségvállalásra, a közös fellé-
pésre. Nem hősies cselekedet 
ez, hanem a hősök emléke által 
diktált hétköznapi kötelesség. 
Tettük azáltal nyer értelmet, 
hogy megtartjuk a hazát, a kö-
zösséget, azokat az eszméket, 
amelyekért ők az életüket ál-
dozták – emelte ki Tóth Tamás 
alpolgármester, és felhívta a 
figyelmet azokra a katonákra 
is, akik napjainkban, békeidő-
ben hazájuktól távol teljesíte-
nek szolgálatot. 

Az MKM Kelenvölgyi Férfi-
kórus Stiblo Anna vezényleté-
vel katonadalokat énekelt, 
majd Aradszki András állam-
titkár, országgyűlési képviselő 
ünnepi beszédében aláhúzta: 
kevés olyan nemzet van a vi-
lágban, akiknek annyira gaz-
dag kincstár adatott volna hő-
sökből, mint nekünk, magya-
roknak. 

– A 2011-ben elfogadott alap-
törvényünkben végre megfo-
galmazhattuk, hogy büszkék 
vagyunk az országunk sza-
badságáért, megmaradásáért 
és függetlenségéért küzdő hő-
seinkre, büszkék vagyunk 
arra, hogy népünk évszázado-
kon át harcokban védte Euró-
pát, és tehetségével, szorgal-
mával gyarapította közös érté-
keit. A politikus hangsúlyozta: 
ma különösen fontos, hogy 
megálljunk egy pillanatra, és 

elhelyezzük magunkat a 
nagyvilágban, megvizsgáljuk, 
valóban jó úton haladunk-e? A 
jövő építése ugyanis csak ak-
kor lesz sikeres, ha kipróbált, 
szilárd alapokon nyugvó érté-
kekre építkezünk. A múltat te-
hát „végképp eltörölni” nem 
szabad! A múltat bölcsen fel 
kell használni, belőle tanulni 
kell! Ezért sem feledhetjük 
nagyjainkat, akik maradan-
dót alkottak, példát adtak, 
mert ők nekünk a jelenben ad-

nak büszkeséget, lelkierőt és 
lelkesedést, amire most is 
nagy szükségünk van.

 Az emlékezés végén a vá-
ros, a nemzetiségi önkor-
mányzatok, a pártok helyi 
szervezetei és a civil szerveze-
tek képviselői, valamint az em-
lékező résztvevők egyenként 
fejet hajtottak az emlékműnél, 
majd talapzatánál elhelyezték 
a megemlékezés koszorúit és 
virágait. 

n Bálint Edit 

Kerti mulatsággal, sütöge-
téssel ünnepelte huszonket-
tedik születésnapját a Kende 
utcai Napfény otthon. A bog-
rácsban főtt pörkölt és az íz-
letes házi sütemények mel-
lett több torta is várta az 
idős vendégeket. – Intézmé-
nyünk konyhája és meghí-
vott vendégeink is készültek 
finomságokkal erre a napra. 
A mai alkalom azért is kü-
lönleges, mert egyik önkén-
tesünk, Erdei László refor-
mátus lelkész, igét is hirdet 
a közös étkezés előtt – mond-
ta lapunknak dr. Tóth Ist-
ván igazgató. A Kende utcai 
otthonnak jelenleg kilencven 
lakója van. Mint Erdei Lász-

ló lelkész – aki más szociális 
területen is teljesít szolgála-
tot – megjegyezte, egyre nő a 
segítségre szoruló idős em-
berek száma, akik már nem 
képesek önállóan élni. Az 
otthon lakói közül is legtöb-
ben Kodáné Berna Katalin 
intézetvezető főnővér és kol-
légái segítségével ülhettek 
csak asztalhoz, mivel egye-
dül már nem tudnak közle-
kedni. Ugyanakkor ezek az 
idős emberek is igénylik a 
társaságot, a mindennapok-
ba színt vivő eseményeket – 
a sütögetéssel, közös mulat-
sággal a családi eseménye-
ket kívánják pótolni az ott-
hon munkatársai.  n á. K. 

Pumukli – így hívják majd 
városunk első nemzetiségi, 
német nyelvű óvodáját, 
amelynek megnyitásáról má-
jusi ülésén döntött a közgyű-
lés. A német nemzetiségi óvo-
da igénye  már sok évvel ez-
előtt felmerült városunkban, 
ám mindeddig sem a törvé-
nyi, sem az anyagi feltételek 
nem voltak hozzá adottak. Az 
Érdi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2011-ben, majd 
2014-ben is felmérte a német 
nemzetiségi óvodai nevelés 
iránti igényt, amelynek ered-

ményeként több mint tíz óvo-
dáskorú gyermek törvényes 
képviselője kezdeményezte a 
német nemzetiségi óvodai 
nevelés megszervezését, és 
az erre irányuló kérelmeket 
2014. év május 31-ig be is 
nyújtották az érdi önkor-
mányzathoz. A nemzetiségek 
jogairól szóló, 2011. évi tör-
vény alapján így a települé-
sen meg kell szervezni és 
fenn kell tartani a nemzetisé-
gi óvodai nevelést. 

A törvénynek megfelelően 
a nemzetiségi önkormány-

zat a települési önkormány-
zattal megkötött köznevelési 
szerződés alapján részt ve-
het a törvényben meghatáro-
zott köznevelési közszolgá-
lati feladatok megvalósításá-
ban. Mivel a Riminyáki út 17. 
szám alatti óvodából már ta-
valy átköltöztek a gyerekek a 
közelben épült új intézmény-
be, az épület felújítását köve-
tően, idén ősztől itt nyithatja 
meg kapuit a Pumukli német 
nemzetiségi óvoda. Jelenleg 
az ingatlan átépítése és kor-
szerűsítése folyik. Az épület 
térítésmentes átadásáról, 
valamint a szükséges esz-
közfeltételek biztosításáról a 
közeljövőben hoz majd dön-
tést a város közgyűlése.

n BE

Huszonkét éves az idősotthon Szeptemberben nyit Érd  
első nemzetiségi óvodája 

Megemlékezést és koszorúzást tartottak Érd-Ófaluban a hősök napján 

Tegyük világossá és egyértelművé elődeink példáját

A hősök tettei úgy nyernek értelmet, ha megtartjuk a hazát, amelyért ők az életüket áldozták – mond-
ta az alpolgármester

Az áldozatos sportszervező, az elkötelezett polgárőr és a fiús nagycsalád

Példamutató életet élnek – méltók az elismerésre

Ingyenesen megmérik fittségi szintünket, és edzésmódszert javasolnak az egészséges élethez 

Mozdulj, Magyarország, mozdulj, Érd!

Itt jelentkezzen!
A nevezéseket az aniko.
horvath05@gmail.com cí-
men fogadják: fel kell 
tüntetni a csapat nevét, a 
csapattagok nevét és 
életkorát.

Romics Ervin az idei Érdi Sport Díjat vette át 
a polgármestertől

Pálházy Imre átveszi az Érd Közbiztonságá-
ért és Tűzbiztonságáért kitüntetést

A Komáromi házaspár átveszi az Év Családja kitüntetést
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Pezsgővel köszöntötte a hazai csapat a bajnok ér-
dieket, akik számára már nem volt tétje a találkozó-
nak. A hazai csapat ráérzett arra, hogy az érdi játé-
kosok a bajnoki cím birtokában már nem játszanak 
elég koncentráltan, ki is használták a helyzeteket.

Kiegyenlített küzdelem ve-
zette be a találkozót, sokáig 

egyik kapu sem forgott ve-
szélyben. Mielőtt unalomba 
fordult volna a találkozó, a 17. 
percben egy gyors hazai táma-
dást követően a jobbról be-
adott labdát Tóth A. lőtte a 
kapu jobb felső sarkába: 1:0. 
Gyorsan jött az érdi válasz. A 
20. percben Cservenka G. be-
adását Gyurácz B. lőtte a léc 
alá: 1:1. Nem sokkal később 
Gyurácz B. ziccert hibázott, 

majd a játékvezető sípja ma-
radt néma, mikor Balázso
vicsot szerelték szabálytala-
nul a 16-oson belül. A félidő 
vége előtt az érdi csapat sze-
rezte meg a vezetést. Csizma
dia Z. fordult le védőjéről, aki 
szabálytalanul állította meg. A 
megítélt büntetőt Kovács B. 
értékesítette: 1:2.

A második félidő egyenlő 
erők küzdelmét hozta. Az Érd 
többet birtokolta a labdát, de a 
vezetés birtokában nem eről-
tette a támadásokat. Az első 
izgalmat Gyurácz B. kapufája 
okozta. A hazaiak egyre na-
gyobb erővel igyekeztek az 
eredményen változtatni, végül 
sikerrel jártak. A 66. percben 

Kónya B. kézzel ért a labdá-
hoz a 16-oson belül. A büntetőt 
Less K. értékesítette: 2:2. Még 
fel sem ocsúdott az érdi csapat, 
máris újabb gólt értek el a ha-
zaiak. A 67. percben egy jobb 
oldali beadást követően Tóth 
A. juttatta a hálóba a labdát.3:2

A mérkőzés 76. percében el-
dőlni látszott a találkozó, mi-
kor a játékvezető egy becsú-
szást követően Balázsovics 
M.-nak piros lapot mutatott fel. 
A vendég érdiek ennek ellené-
re nem adták fel a mérkőzést 
és a 84. percben Kovács B. 
nagyszerű kapáslövésével is-
mét döntetlenre állt a találko-
zó: 3:3. 

A hazai csapat ekkor ráér-
zett arra, hogy az érdi játéko-
sok a bajnoki cím birtokában 
már nem játszanak elég kon-
centráltan és felcsillant a re-
mény, hogy akár a mérkőzést 

is megnyerhetik. Ehhez azon-
ban kellett a vendégvédők se-
gítsége. A 86. percben Süveges 
G. lába alatt elment a labda. A 
hazai csatárok lecsaptak rá, és 
a tehetetlen érdi kapus mellett 
megszerezték az újabb, vezető 
találatot: 4:3. A találkozó végén 
a már teljesen kikapcsoló érdi 
védők mellett újabb lehetősége 
volt a hazaiaknak, de Kertész 
F. bravúrral hárított.

Az utolsó, 30. fordulóban, jú-
nius 6-án szombaton öt órakor 
a Nagykőrös csapatát fogadja 
az Érdi VSE otthon, az Ercsi 
úti sportpályán.

n Harmat Jenő

Harmadik alkalommal rendez-
ték meg az Érd Arénában az 
Érdi Torna Club szervezésében 
a Cheerleading bajnokságot, 
ahol Magyarország összes 
csapata részt vett. 

A cheerleading – vagy is-
mertebb nevein pompon-ver-
senyzés, hajrázás, szurkolás 
– egy szurkolásról szóló 
sportág, amelyet legmaga-
sabb szinten az Egyesült Ál-
lamok egyetemein és főisko-
láin űznek, ám ezt már ha-

zánkban is egyre több he-
lyen láthatjuk – így az ÉRD 
női kézilabdacsapatának 
hazai mérkőzésein is.

A rendkívül látványos 
sportág legjobbjai idén az 
Érd Arénában gyűltek ösz-
sze, közel ötszázan, és hu-

szonegy kategóriában lehe-
tett indulni. Így történhe-
tett, hogy egyéni férfi ver-
senyzője is akadt a torná-
nak, de a leglátványosabb a 
senior koedukált verseny 
volt, amelyben 25 fő vehet 
részt.

A győztesek és második 
helyezettek pedig – lévén, 
hogy ez az országos bajnok-
ságnak felel meg – indulási 
jogot szereztek a júniusi Eu-
rópa-bajnokságra, így az 
Érdi Torna Club juniorjai 
két kvótát szereztek. Az 
ÉTC-vel szoros kapcsolat-
ban lévő ELTE nyolc (!) in-
dulási jogot szerzett, amely-
lyel a legsikeresebb csapat 
Magyarországon. n DB

Lejátszotta utolsó mérkő-
zését a Pest megyei régiós 
bajnokságban a Delta Röp-
labda Sportegyesület U18-
as csapata, amely az Újpes-
ti TE ellen fölényes győzel-
met aratott. Remekül kezd-
te a találkozót Dömötör
Mátrai Beáta együttese, 
ugyanis az első 18 nyitásból 
csupán egyszer tudott jól 
fogadni a fővárosi együttes, 
és első pontjaikat sem ma-
guknak köszönhetik, hi-
szen a hálón megakadt lab-
dával nem tudott mit kezde-
ni a Delta. Az első játszmát 
25:4-re nyerték az érdiek, 
majd a második szettben 
„kicsit” alábbhagyott a len-
dület, mert itt már nyolc 
pontot engedélyeztek Dö-
mötör-Mátrai Beátáék, sőt, 
a harmadik játszmában 
9:5-nél megszerezte első 
ténylegesen saját érdemből 
származó pontját az UTE – 
előtte csak technikai hibák 
miatt jutottak szervához. 

A 3:0-s győzelemmel a 
Delta utolsó mérkőzése 
után harmadik helyen áll a 
bajnokságban, ám a Tata-
bányának több elmaradt 
mérkőzése van, amely ha a 
következő hetekben úgy 
nyeri meg maradék három 
meccsét, hogy szettet sem 
veszt, akkor ő a harmadik, 
míg az érdiek visszacsúsz-
nak a negyedik helyre.

Dömötör-Mátrai Beáta, a 
Delta RSE vezetőedzője el-
árulta:  mivel gyermeknap 
volt, és a lányok többször 
említették, hogy szeretnék 
több poszton is kipróbálni 
magukat, ezt megengedte 
nekik, így sokszor már ő 
maga sem tudta, ki milyen 
pozícióban áll fel. – Terve-
ink vannak, hogy két év 
múlva az NB II-ben indul-
junk ezzel a társasággal, 
akik akkorra már beleerő-
södnek és felnőnek, jövőre 
az országos ifjúsági kupán 
indulunk. n DB

Megtartotta szezonzáróját az ÉRD női ké-
zilabdacsapata, ahol az egyesület összes 
korosztálya mellett több száz szurkoló és a 
teljes stáb is részt vett. Az eseményt Tekauer 
Norbert klubelnök és T. Mészáros András pol-
gármester nyitotta meg. 

Története legsikeresebb 
szezonján van túl a csapat – 
hangsúlyozta a klubelnök –, 
majd a legérdekesebb adato-
kat is felsorolta. Három so-
rozatban indult az ÉRD fel-
nőtt csapata, az NB I-ben, a 
Magyar Kupában és az EHF-
Kupában. A sorozatokban 
tizennégy városban 38-szor 
lépett pályára, ehhez majd-
nem 11 ezer kilométert utaz-
tak (de csak azért ilyen „ke-
veset”, mert az EHF-kupában 
a svájci Nottwil ellen és a 
Gran Canaria ellen sem kel-
lett utazniuk, ők jöttek). A 
leghosszabb út az oroszor-
szági túra volt, ahol oda-visz-
sza nagyjából négyezer kilo-
métert tettek meg. 

A 38 meccsen 1019-szer 
zörgették meg az érdiek az 
ellenfelek kapuját, míg 913 
gólt kaptak, az 1019 találat-

ból 113 büntetőből született, 
míg 47 hétméterest hagytak 
ki az ellenfelek. Az Érd Aré-
nában összesen 26 550 néző 
volt a 19 mérkőzésen (a Ma-
gyar Kupában nem játszott 
hazai pályán a csapat, de az 
EHF-Kupában a nyolcból 
hatszor a városi sportcsar-
nokban szerepelt az ÉRD). A 
csapat házi góllövőlistájá-
nak élén Klivinyi Kinga 
végzett 189 találattal, az él-
mezőnyben Katarina 
Krpezs is ott van 186 góljá-
val, míg Kovács Anna 173-
szor ünnepelhetett, de még 
Szegeden Oguntoye Viktó
ria a kapuból is betalált.

Tekauer Norbert a szezon-
zárón megköszönte a szpon-
zorok támogatását, valamint 
a teljes stáb – az önkéntesek, 
a Suli Kézilabda Utánpótlás 
Programban (SKUP) dolgo-

zók és az Érd Aréna sze-
mélyzete – munkáját is. 

– Továbbra is támogatni 
fogja a város az egyesületet, 
nemcsak a versenysport te-
rületén, hanem az utánpót-
lás-nevelésben is – mondta a 
rendezvényen T. Mészáros 
András. A polgármester 
hangsúlyozta, hogy a 2007-
ben megfogalmazott városi 
sportfejlesztési koncepciója, 
amelyben a sport közösség-
formáló erejét és a város pol-
gárainak összetartását tűz-
ték ki célul, megvalósult.

A 2015/2016-os szezon új csa-
patát várhatóan július első he-
tében jelenti be az ÉRD.  n DB

A csapaton belül olyan közösség formálódott 
a szezon folyamán, amely a pályán a végsőkig 
harcolt, küzdött és ezzel az alázatos harcmodor-
ral maga mögé állította a kézilabdához egyre 
jobban értő érdi közvéleményt, szurkolótábort 
és Magyarország kézilabdát szerető társadalmát 
is – mondta Rácz Marianne kapusedző. 

A csapat legnagyobb erős-
ségének azt tartja, hogy a ne-
héz pillanatokban is talpon 
maradtak, és mindig megke-
resték a kudarcok okát – ki is 
javították a hibákat.

Az elmúlt években szerzett 
nemzetközi rutinnal sikerült 
átlépni egy szintet, és bejutni 
az igen rangos csapatokat 
felvonultató EHF-Kupa leg-
jobb négy csapata közé. 

Ugyan az elődöntőben a ké-
sőbbi orosz bajnok túl nagy 
falatnak bizonyult, és a kö-
rülmények sem voltak mara-
déktalanul sportszerűek, de 
ekkor sem vallott szégyent a 
csapat. – Azt is látni kell, 
hogy vannak olyan erőviszo-
nyok, amikhez még fel kell 
nőnünk játéktudásban és ta-
pasztalatban, azonban a dán 
Esbjerg és a többi csapat fe-

lett aratott kettős győzelmek-
nek köszönhetően nemzetkö-
zi szinten is egyre többen 
megismerik az ÉRD női kézi-
labdacsapat nevét – hangsú-
lyozta Rácz Marianne. 

A kapusedző szerint mind-
három tanítványa nagyon jó 
szezont tudhat maga mögött. 
Janurik Kinga nagyot lé-
pett előre, így nem véletlen, 
hogy a világbajnoki selejte-
zőre készülő válogatottba is 
meghívót kapott. A „Hetes-
ölő” Szvetlana Gridnyevára 
mindig számíthatott a csa-
pat, Oguntoye Viktória a 
szezon második felében mu-
tatott teljesítményével segí-
tette a csapatot a sikerek el-
érésében – zárta a 2014/2015-
ös szezon értékelését Rácz 
Marianne. 

Delta RSE–UTE 3:0 (25:4, 25:8, 25:12)

Tükörsima győzelem
Szurkolni jó!

A rendkívül látványos sportág legjobbjai idén az Érd Arénában gyűl-
tek össze, közel ötszázan

A győztesek és második helyezettek pedig indulási jogot 
szereztek a júniusi Európa-bajnokságra

Tura VSK–Érdi VSE 4:3 (1:2)

Gólzápor a tét nélküli mérkőzésen Limperger Zs. (Érd): Két 
ellentétes félidőt láttunk. 
Az első félidőben sokkal 
jobban játszottunk, mint 
az ellenfelünk. A második 
félidőben kényelmessé 
vált a játékunk, de egy 
pontot megérdemeltünk 
volna.

mestermérleg

Eleinte nem volt veszélyben egyik kapu sem, végül a hazaiak felpörgették a meccset

tura VSK–Érdi VSe  4:3 (1:2)
Érd: Kertész F. – Ország P., Süveges G., Csiszár Z., Cservenka 
G. (Héray L.) – Kovács B., Papp G. (Kupi Z.), Kónya B. (Pintér 
N.), Csizmadia Z. (Brkic D.) – Balázsovics M., Gyurácz B.
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Tóth A. 17’, 67’, Less K. 66’, 86’, ill. Kovács B. 44’, 
84’, Gyurácz B. 20’
Sárga lap: Csizmadia Z., Papp G. Piros lap: Balázsovics M.

Köszönet és búcsú
A díjátadó után egy kisfilmet vetítettek le, amelyben felvillan-
tották a csapat most záruló évének legszebb pillanatait, majd 
Szabó Edina köszönte meg a teljes stáb munkáját és a szurkolók 
támogatását. A vezetőedző sok sikert kívánt a távozó játékosok-
nak: kilencen is máshol kezdik meg a következő szezont. Szeke-
res Klára és Schatzl Nadine, akik az FTC-Rail Cargo Hungariánál 
folytatják, az öt idény után távozó Kovács Anna és Oguntoye 
Viktória, a dán Viborggal kétéves szerződést kötő Pálos-Bognár 
Barbara, a tavaly a junioroktól felkerült Mester Nóra és Nick Viktó-
ria, valamint a következő szezonban az Ipress Center-Vácnál 
szereplő Sara Vukcsevics és Jekatyerina Kosztjukova is, aki a Krasz-
nodarral tárgyalt az ottani folytatásról. 

Dobogós  
korosztályok
U11, Kisiskolás Országos 
Bajnokság, Kovács László 
régió: 1. hely
U13, Országos Gyermekbaj-
nokság, Kovács László ré-
gió: 3. hely
Ifjúsági, NB II, junior: 3. hely
Ijfúsági, Pest Megye Baj-
nokság döntő (még nem 
ért véget)
Junior, NB II, felnőtt, 2. hely
Bp. I Felnőtt, Budapesti Női 
I. osztály 3. hely (még nem 
ért véget)
Felnőtt, NB I, 3. hely
Felnőtt, Magyar Kupa, 3. 
hely
Felnőtt, EHF-Kupa elő-
döntő

Utánpótlás csapatok 
eredményei:
U 21: 
Érdi VSE–Örkény SE  3:0
U 15: 
Törökbálinti TC–Érdi VSE  1:6
Pereg SE–Érdi VSE 3:0

Egyre többen ismerik nevünket  

Rácz Marianne szerint vannak olyan erőviszonyok, amikhez még fel 
kell nőni játéktudásban és tapasztalatban

Történetének eddigi legsikeresebb szezonján van túl az ÉRD női kézilabdacsapata

Harmincnyolc meccs, ezer gól, tizenegyezer kilométer 

Továbbra is számíthat a városra a csapat: Érd támogatja az egyesületet, nemcsak a versenysport területén, hanem az utánpótlás-nevelés-
ben is – mondta a polgármester
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Folytatódik az Otthon Me-
lege Program: a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium 500 
millió forinttal támogatja a 
mosógépek cseréjét. Az Ott-
hon Melege Program ötödik 
alprogramja új, magas ener-
giahatékonyságú mosógé-
pek beszerzéséhez nyújt 
vissza nem térítendő állami 
támogatást a magyarorszá-
gi lakóhellyel rendelkező 
magánszemélyek számára – 
írja az ÉrdMost.hu

A beruházások megvaló-
sulásával – a készülékcse-
rével – minimum 10 %-os 
energia- vagy 20 kg/év 
szén-dioxid-megtakarítást 
szükséges elérni. A vissza 
nem térítendő támogatás 
mértéke minden esetben a 
berendezés vételárának 50 
százaléka, de maximális 
értéke A+ kategóriájú gé-
pek esetén 25 ezer forint, 
A++ kategóriájú gépek 
esetén 40 ezer forint, A+++ 
kategóriájú gépek esetén 
pedig 45 ezer forint háztar-
tási gépenként.

Az alprogramban rendel-
kezésre álló bruttó 500 millió 
forint forrás elosztása régi-
ónként történik. Szükség ese-
tén a tárca fenntartja a jogot 
a régiók közötti forrás átcso-
portosítására.

A pályázatok a megjele-
nést követően, a 2015. július 
1-je és 2015. szeptember 30-a 
közötti időszakban, illetve a 
támogatáshoz rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig 
nyújthatók be, kizárólag 
elektronikus úton, a pályáza-
ti portálon keresztül. Ehhez a 
pályázóknak rendelkezniük 
kell ügyfélkapus regisztráci-
óval a www.magyarorszag.
hu Kormányzati Portálon, to-
vábbá igazolniuk kell, hogy a 
háztartási nagygép elhelye-
zésére szolgáló ingatlan a 
tulajdonukban áll.

A Pályázati Felhívás, a Pá-
lyázati Útmutató és annak 
mellékletei elérhetők a www.
kormany.hu kormányzati 
portálon. A pályázatbenyújtó 
felület 2015 júniusának máso-
dik felétől válik elérhetővé.

Egy csapat apróság „szállta 
meg” a minap az Érdi Rendőr-
kapitányságot. Az óvodások a 
Kincses Óvoda Ófalusi Tag-
óvodájából érkeztek, hogy kö-
zelebbről megszemléljék, hol 
és hogyan végzik munkájukat 
az egyenruhások.

Látogatásuk során még a 
rendőrkapitány irodájába is 
bejutottak, de legtöbbjüket a 
villogó rendőrautó meg a hely-
színeléskor alkalmazott esz-
közök érdekelték leginkább. 

A baleset- és bűnmegelőzési 
program keretében, a rendőr-
ség kiemelten foglalkozik a 
legsérülékenyebb korosztály-
lyal: a kicsinyekkel és az idő-
sekkel. Fontos felvilágosító 
munkát végeznek annak érde-
kében, hogy megóvják őket a 
veszélyes helyzetektől. Pintér 
Imre rendőr alezredes, az Érdi 
Rendőrkapitányság bűnmeg-
előzési tanácsadója rendsze-
resen felkeresi a nyugdíjasklu-
bokat és látogatja az iskolákat, 
ahol nemcsak előadásokat 
tart, hanem válaszol a felme-
rülő kérdésekre és tanácsot is 

ad, ha konkrét ügyben kérnek 
tőle segítséget. A közelmúlt-
ban azonban fordult a kocka: 
most az óvodások keresték fel 
az Érdi Rendőrkapitányságot 
annak érdekében, hogy többet 
megtudjanak a rendőrök min-
dennapi munkájáról. Megnéz-
ték, mitől villog és szirénázik a 
rendőrautó, kipróbálták a bal-
eseti helyszínen használatos 
mérőkereket, és figyelmesen 
hallgatták Pintér Imre alezre-
dest, aki számukra fontos tud-

nivalókat osztott meg a csöpp-
ségekkel. 

Pócsiné Sivák Erzsébet 
óvónőtől pedig megtudtuk, 
hogy az ófalusi intézmény ovi-
sai gyakran tesznek hosz-
szabb-rövidebb „tanulmány-
utakat” annak érdekében, 
hogy minél jobban megismer-
jék a környezetüket. Később 
napokig beszélnek élményeik-
ről, és persze, nagyszerű raj-
zok is készülnek ezekről a he-
lyi kirándulásokról.  n BE

Az ínycsiklandó lángost, 
csülköt, házi készítésű süte-
ményeket és kézműves termé-
keket árusító standok mellett a 
tolvajokat is megtaláljuk a vá-
sárokon, mulatságokon, akik 
kapva kapnak az alkalmon, ha 
nem fordítunk kellő figyelmet 
értékeink védelmére.

Mialatt válogatunk a szebb-
nél szebb kézműves termékek 
között, táskánkat tartsuk ma-
gunk előtt, szorítsuk testünk-
höz, hogy ha illetéktelen sze-
mélyek próbálnak meg hozzá-
férni, azonnal érzékeljük!

Az élvezetes és hangos kon-
certek hallgatása közben 
könnyen belefeledkezhetünk a 
zenébe, gyakran felelőtlenül 
hátracsapjuk táskánkat, hogy 
ne zavarjon a táncban, mialatt 
egyik kezünkben rágcsálniva-
lónkat, másik kezünkben ita-
lunkat szorongatjuk. Ez az ál-
lapot, testhelyzet kiváló lehe-
tőséget biztosít a zsúfolt tö-
megben a hátunk mögött pré-
dára leselkedő zsebtolvajok-
nak, hiszen legkevésbé a tás-
kánkra figyelünk, így szinte 
észrevétlenül elvihetik belőle 
telefonunkat, pénztárcánkat. 
Ehhez hasonló szituációkban 
értékeinket lehetőség szerint 
tartsuk belső zsebünkben (ne 
farzsebben), illetve rögzítsük 

ruházatunkhoz divatos dísz-
lánccal vagy csekély összegért 
beszerezhető táskaőrrel!

Amennyiben úgy érezzük, 
hogy illetéktelenek kísérel-
nek meg hozzáférkőzni érté-
keinkhez a tömegben, nyu-
godtan forduljunk körbe, for-
duljunk oda az illetőhöz, kér-
dezzük meg, hogy segíthe-
tünk-e, esetleg kérjük meg 
rosszullétre hivatkozva, hogy 
engedjen egy kis szabad teret 
nekünk! Amennyiben udvari-
asságunk nem vezet ered-
ményre, odamehetünk a ren-
dezvényeken jelen lévő rend-
őrökhöz az illető személyle-
írásával és mondjuk el neki a 
történteket! A zsebtolvajok 
kerülik a feltűnést, ha fennáll 
a lebukás veszélye, inkább 
odébbállnak!

Gyakran bűnöző-, zsebtol-
vajcsoportok garázdálkodnak 
a rendezvényeken és míg az 
egyik bandatag eltereli az ál-
dozat figyelmét feltűnő maga-
tartásával vagy akár csak egy 
kérdéssel, a többiek elvégzik a 
„piszkos munkát”, megszaba-
dítva a kiszemeltet értékeitől.

Sokszor „figyelőket” állíta-
nak a vásárok szélére a bűnö-
zőcsoportok, akik a feltűnően 
sok pénzt költő személyeket 
akár hazáig követik, így egy 

jövőbeli bűncselekmény áldo-
zatává válhatnak! Érdemes 
többször keveset vásárolni és 
azt rögtön betenni a csomag-
tartóba. Javasolt figyelni a 
hosszú ideig a parkoló közelé-
ben, látszólag céltalanul lézen-
gő személyeket!

Ha ismeretlen, gyanús au-
tót, személyeket lát többször 
elhaladni a környéken, jegyez-
ze fel a rendszámát vagy típu-
sát, ismertetőjelét, ne féljen 
felvenni a kapcsolatot munka-
társainkkal, vagy hívja azon-
nal ingyenesen hívható tele-
fonszámainkat!

Érdi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

A legnagyobb öröm számunkra, ha egy hányatott sor-
sú állat végre biztos, szerető gazdájára, új családra lel. 
Arra biztatunk minden kedves gazdijelöltet, válasszon 
magának olyan kedvencet, akinek befogadásával még 
egy életnek ad lehetőséget, hiszen a helyére újabb rá-
szoruló kerülhet. Semmi sem ér fel egy sokat szenve-
dett kutya vagy cica hálájával, szeretetünket százszo-
rosan viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Szambát vagy Csalkát, vegye fel a 
kapcsolatot az Alapítvány munkatársaival. Telefon: 06-
30 -276 -6071 vag y 06 -30 -910-6987, E-mai l: 
siriusalapitvany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pe-
dig megtalálja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon.

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 
Adószám: 18707379-1-13, Bankszámlaszám: 10403136-
49534949-49521015

Szamba 2 év körüli, közepes 
méretű, félhosszú szőrű szuka. 
Barátságos, vidám, ragaszko-
dó természetű. Ivartalanítás 
után vihető el.

Csalka kedves, élénk, játékos, 
mozgásigényes, még nevelés-
re szoruló 1 év körüli kanocs-
ka, közepes termetű. Kertes 
házba költözne szívesen.

Mosógépcserét 
támogat az állam

Mitől villog és szirénázik a rendőrautó?

Siserehad lepte el a rendőrséget

Szakértő szemek tesztelik a baleseti helyszínelő mérőkereket

Figyeljünk a vásári tolvajokra!

Rendőrség ingyenesen hívható 
a 107 és 112 telefonszámokon!

Érdi és Diósdi Városi 
Polgárőrség: 06-23-374-459; 

06-30-621-2596; 06-30-621-2579
Százhalombatta Polgárőrség: 

06-23-358-723
Tárnok Polgárőrség: 

06-30-621-2897
Pusztazámor Polgárőrség: 

06-70-413-7209
Sóskút Polgárőrség: 

06-70-555-4955
Érdi Rendőrkapitányság

Bűnügyi Osztály
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OKTATÁS

Angolórák gyakorlott tanártól,
bevált módszerekkel, sok be-
széddel, alapos nyelvtannal,
bármely napszakban otthoná-
ban is. T:06-20-9-255-288l

REDŐNY
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Méretre, garanciával
Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

ÁLLÁST KÍNÁL

DIÓSDI
KÖNYVELŐIRODÁNK
keres többéves tapasztalattal
rendelkező könyvelő-bérszámfejtőt.

Feladatok: gazdasági társaságok
teljes körű könyvelése, bevallások
elkészítése, havi bérszámfejtés,
beléptetéssel-kiléptetéssel kapcsolatos
teljes körű ügyintézés, járulékbeval-
lások elkészítése, ügyfelekkel történő
kapcsolattartás.
Elengedhetetlen a kiváló kommunikációs
képesség, pontos, precíz munkavégzés,
Word, Excel felhasználói szintű ismerete,
adó- és társadalombiztosítási jogszabá-
lyok naprakész ismerete.
Nagy-Machinátor program ismerete előny.
Fényképes önéletrajzokat
az info@axacont.hu címre várjuk. 23
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Nemzetközi
gépkocsivezető/sofőr
Érdi telephelyű cég nemzetközi fuvarozásban
jártas, megbízható gépkocsivezetőt keres, azon-
nali kezdéssel. Ponyvás furgonra (B kategória),
40 tonnás szerelvény (C+E kategória), Magyar-
ország–Csehország viszonylatban.

Elvárások: Nemzetközi gépjárművezetői
tapasztalat • Pontos okmánykezelés • Optimális
útvonal önálló megtervezése • Probléma felis-
merése, kezelése • Képesség csapatmunkára és
önálló, precíz munkavégzésre.

Jelentkezésönéletrajzzal: colorsped@gmail.com
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VÁLLALKOZÁS

A Betegápoló Irgalmasrend érdi
Szent József Otthona felvételt
hirdet az alábbi munkakörbe:
szakképzett ápoló, szociális-
gondozó, mentálhigiénés mun-
katárs vagy szociálismunkás.
Akik képesek önálló munka-
végzésre és tiszteletben tartják
az idősek igényeit és a katoli-
kus értékeket. Jelentkezés e-
mailben a hidegh@index.h
vagy személyesen (2030 Érd,
Gyula u. 39-47. időpontegyez-
tetés a 06-23-365-627 telefon-
számon..
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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

Gyurivill Kft. Villamossági Szaküzlet
felvételt hirdet érdi üzletébe

eladó-pénztárosi
munkakörbe, hosszú távra.

Előny: villanyszerelő vagy kereskedelmi
végzettség és gyakorlat, „B” kategóriás
jogosítvány, jó kommunikációs készség.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a gyurivill@gyurivill.hu e-mail címre v.

a Gyurivill Kft Érd, Porcsinrózsa u. 2. sz.
alatti telephelyén. 23
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A NewMGM Zrt. felvételt hirdet

gépészmérnök •karbantartó
betanítottmunkásmunkakörökre.

Jelentkezni e-mailen:
office@mgm-bearing.com lehet. 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
96

82

Operátorokat,
raktárosokat

keresünk
százhalOmbattai és
érdimunkahelyekre.
amit kínálunk:

Biztosmunkalehetőség
Versenyképes juttatások
Utazási támogatás
Jelentkezés:

06 40/343 343
www.pannonjob.hu
Kölcsönzést-közvetítést engedélyező
nyilvántartási szám: 4376-4/2003
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Érdi zöldség-gyümölcs üzletünkbe
keresünk teljes munkaidős

munkára megbízható, szorgalmas

árufeltöltőt, árupakolót.
Érdeklődni: 06-30/9312-514 23
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Budafoki varrodába keresünk
munkájára igényes, tapasztalat-
tal rendelkező varrónőt, 6 vagy
8 órás munkavégzésre. T:06-20-
467-7745

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

23
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C+E kategóriával budaörsi cég
keres megbízható sofőrt és-
gépkezelőt, hosszú távra. T:06-
30-596-7576

Villanyszerelőt felveszek, lehet
kezdő is. Varga János T:06-30-
9-921-341

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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KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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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
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 23

81
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
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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

41

TELEK

Sóskút Öreghegyen zsákutca vé-
gén kordonművelésű szőlővel,
gyümölcsfákkal, pincével, ásott
kúttal, villannyal ellátott hobby
telek 5,5 M Ft eladó. T:06-20-
924-5439

Eladó Érd-Parkvárosban 1122 nm
közműves építési telek. T:06-
30-320-1017

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

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

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

13
20

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

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 23

82
33

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

17
09

Fűnyírást, sövényvágást és
egyéb kertimunkát vállal nyug-
díjas. T:06-20-268-1019

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

Érden a Platánfa utcában 120 nm
ház, 1000 nm telekkel eladó
18,5 M Ft. T:06-23-372-154

KIADÓ INGATLAN

Különbözőméretű
raktárhelyiségekkiadók
a diósdi Csapágygyár telephelyén.

Érdeklődni a helyszínen, illetve
az alábbi telefonszámon lehet: +0623 546 300 23

90
80

Érden munkásoknak, brigádnak
különbejáratú összkomfortos
lakás kiadó! Kocsibeállással.
T:06-23-367-922

Érd felsőn különálló kisház kizáró-
lag egy személynek kiadó. 35
E Ft+rezsi+kaució. T:06-70-944-
3305

Érdligeten 3 szobás családi ház,
garázzsal hosszú távra kiadó.
T:06-70-213-8211

Érd központjában különálló szo-
ba kiadó 40 E Ft rezsivel. T:06-
20-395-3610

23
90

09

Igazi védelem a meleg ellen
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,
mezőgazdasági épületek páramentesítése, hőszigetelése.

Ingyenes helyszíni tanácsadás, hőtechnikai méretezés szerkezetekre.

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

VEGYES

Vásárolnék használt szerszámo-
kat: hegesztőt, üllőt, satut, ma-
rószerszámokat, esztergaszer-
számokat, vídia-lapkát, villás-
kulcsot, szőlődarálót és prést
stb. T:06-30-242-8413

Fűtés- és szanitertechnikai, szakkereskedelmi cég
az alábbi munkakörben keres munkaerőt

ÉRDI munkahelyre:

GÉPKOCSIVEZETŐ
C kategóriás jogosítvánnyal (E kategória előny)

és érvényes GKI kártyával

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

23
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25

82

HÁZTARTÁS

Egyedülálló férfi takarítónőt ke-
res heti 4 órában. T:06-30-506-
4386

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
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ZalaegersZegi 7 nap
XXV. évfolyam, 12. szám 

2015. április 1. 

Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 

ingyenes hetilapja

Először szereztek érmet a Magyar Kupában az érdi lányok

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

Érdi  Újság
Konyhakertek  
kerestetnek
Érd is csatlakozott az ott-

honi kertgazdálkodást 

népszerűsítő, Karcagról 

indított országos prog-

ramhoz, amelynek kereté-

ben Magyarország leg-

szebb konyhakertjeit dí-

jazzák majd. 

 n 3. oldal

Új háziorvosi  
rendelők

Három háziorvosi rendelő 

költözhet majd új helyre, 

ha egy magánbefektető a 

Felső utca 43. szám alatti 

ingatlanon megépíti az 

egészségház funkciót ellá-

tó épületet.

 n 6–7. oldal

Felújítások 
kezdődnek 
az iskolákban
Három iskola energetikai 

korszerűsítése kezdődhet 

meg a napokban a KEOP 

5.6.0 program keretében, 

mintegy 500 milliós for-

rásból. 
 n 14. oldal

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

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

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

Szálloda és sport-rehabilitációs központ is 

épülhet az Érd Aréna melletti területen

21
69

97

21
67
51

21
67
49

Kedves  

Olvasóink!

Az Érdi Újság  

szerkesztősége  

2015. április 1-jétől 

új helyen, megújult 

környezetben  

várja partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:

2030 Érd, Felső u. 1.

telefonszámunk:  

06-23-520-117

Lapozzon bele  
az Érdi Újságba  
már a facebookon is!

facebook.com/
erdiujsag
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Sokszínű zászlódíszbe öltözött Érd-Ófalu pince-
sorának ideiglenes „kapuja”, amely az idei, immár 
nyolcadik Szőlővirág ünnep és nemzetiségi találko-
zó helyszínére nyílt. Szinte minden érdi nemzetiség 
képviseltette magát a borászok tavaszünnepén.

A megújult, vendéglátásra 
felkészült pincesoron gyönyö-
rű napsütés várta az érdieket 
és a városunkba érkező vendé-
geket.

A szőlővirágzás ünnepe el-
sősorban a borászoké: mint 

mondják, ekkor békén kell 
hagyni a szőlőültetvényt, mert 
a virágzás határozza meg a 
termés mennyiségét és minő-
ségét, így aztán a szőlősgaz-
dák inkább mulatsággal töltik 
az időt. Miután pár éve a nem-

zetiségi önkormányzatok is 
csatlakoztak a Pincetulajdo-
nosok Egyesülete szervezte 
rendezvényhez, szőlővirág ün-
neppé és igazi nemzetiségi ta-
lálkozóvá formálódott ez a ren-
geteg embert megmozgató, 
ófalusi program.

Mára már szinte az összes 
Érden élő nemzetiség képvi-
selteti magát a színpadi mű-
sorban, így nem csoda, hogy 
ilyenkor a pincesoron egymást 
érik a különböző, szebbnél-
szebb népviseletbe öltözött 
csoportok, amelyeknek tagjai 
dalokban, táncokban, nyel-
vükben és ruházatukban is 
őrzik őseik szokásait és ha-
gyományait. A  rendezvény 
szervezői nem véletlenül vá-
lasztották mottóul a Szent Ist-
ván-i gondolatot: „Mert az egy-
nyelvű és egyszólású ország 
gyenge és esendő”.

Miután Erdélyi Takács Ist-
ván református lelkész, vala-
mint Mojzer György plébános 
megáldotta a Szőlőhegy idei 
termését, a házigazdák, az 
érdi Magtár hagyományőrző 
tánccsoport és annak Kisha-

rang tagozata nyitották a ren-
dezvényt.

A német nemzetiségiek  
Mariánum Német Nemzetiségi 
Iskola tánccsoportja, valamint 

a Rozmaring nemzetiségi kó-
rus lépett fel utánuk. A bolgá-
rokat a budapesti Jantra tánc-
együttes képviselte, míg a len-
gyelek a jablonkai Orawa 
együttessel nyerték el a közön-
ség tetszését. A horvátok az 
érdi Igraj kolo tánccsoporttal, 

valamint tököli barátaik, a 
Komsije Népdalkör dalaival 
mutatkoztak be.

Kárpátaljról érkezett a 
Cservenyi Ruzsi trió, amely ru-
szin nemzetiségi műsorral lé-
pett fel. A görögöket a Kariati-
dák Görög-Magyar Nők Kultu-
rális Egyesülete képviselte. A 
tárnoki Hajtóka Egyesület 

néptánc- és népdalköre a szlo-
vák néphagyományokat idézte 
fel, majd a székelyek következ-
tek: az Érdi Bukovinai Népdal-
kör után a garai székely asz-
szonykórus és ifjúsági tánc-
csoportja mutatkozott be a kö-
zönségnek. n Bálint Edit

Szőlővirágok a pincesoron

Nem csak az idősebbek, a fiatalok is őrzik őseik hagyományait, rítu-
sait, viseletét, zenéjét, táncait és hagyományait

A német nemzetiségi hagyományőrzők legkisebb táncosai. Igazi 
nemzetiségi találkozóvá formálódott az ófalusi program

A j á n l j u k m A g u n k At

n y i t v A t A r t á s : H – s Z o : 6 – 2 2 ó r á i g

Friss hússal, felvágottal

Érd PárA PrímA áruHáZ
Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 125–127.

saját pékségünkben sütött friss pékáruval

Friss zöldséggel, tejjel, tejtermékekkel
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