
1ZalaegersZegi 7 nap

XXV. évfolyam, 22. szám 
2015. június 10. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

A nemzeti összetartozás napjára emlékeztek Érden
T. Mészáros András: meg kell őrizni a közösség erejét, s megtartani a közös nyelvet 7. oldal

Érdi  Újság
Díjeső érdi  
pedagógusoknak
Idén öt érdi pedagógus ve-
hetett át Apáczai-, valamint 
Németh László-díjat Balog 
Zoltán minisztertől. Egy 
nappal később „Bonis Bona 
– A nemzet tehetségeiért” 
Életműdíjat kapott Tirin ger
né Bencsik Margit.
  n 6. oldal

Közönségtalálkozó 
Grecsó Krisztiánnal

Két alig 15 példányban el-
kelt könyv és hat év kellett 
ahhoz, hogy felismerje: épp 
az otthonról hozott legna-
gyobb kincset, a családi tör-
téneteket és a gyermekkori 
élményeket nem használta 
fel írásaiban.  n 8–9. oldal

Parkoló program 
gyerekeknek

A Családsegítő Szolgálat és 
a Gyermekjóléti Központ 
június 22-től ingyenes Par-
koló programon kézműves 
foglalkozásokkal, kirándu-
lásokkal, előadásokkal, be-
mutatókkal várja a rászoru-
lókat. n 18. oldal

Felvonultak és látványos gálaműsort is adtak a néptáncosok, meseelőadások és hagyományőrző népi játékok várták a legkisebbeket, a 
Csík zenekar is koncertet adott. Újdonság volt viszont a székelykáposzta és galuskafőző verseny, amelynek díjnyertes alkotásaiból nem 
maradt egy falat sem. 19. oldal

A rendezvény igazi vásári jellegét a mesterségek sétánya adta

Sikeres fesztivállá nőtt a Mezőföldi Vásár

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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Évekig tartó
garancia

Biztonságos
beépítés

Valódi
energiahatékonyság

A némeeeet minőség
magáérrrtt beszél.

(Az ablak beépítéséhez burkolókeret javasolt.)

Roto Q-4 H2S 78/118 cm

MEDIUM kategóriás

billenő tetőtéri
ablak fából,

felső kilinccsel

B.B. Ház Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 64.
Mobil: 06-20/551-0320
Tel.: 06-1/481-9547
www.roto.epitoanyagkereskedes.hu 24
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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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Ingyenes arcdIagnosztIka
szakember segítségével
bõrtípusnak megfelelõ krémek,

testápolók, dezodorok, tusfürdõk,
fürdõgolyók stb. összeállítása.

Érd, Esküdt u. 4.
Nyitva tartás: H–Sz–P: 8–14,
K–Cs 12–18, Szombat: 9–12

Tel.: 06-20-942-6775 • www.szappanfu.hu

Natúr kozmetikai és
szappanalapanyagok,

öko tisztítószerek széles
választéka Érden!
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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

1915-ben jött létre a hazai védőnői szolgálat, ami Érden dokumentál-
hatóan hét évtizedes múltra tekint vissza. 1945 után ugyanis nemcsak 
gyermekorvosi, hanem védőnői tanácsadás is működött a településen 
– ez ritkaságszámba ment akkoriban –, és ahogy a lélekszám nőtt, úgy 
gyarapodott a védőnői szolgálat is. Ma huszonhatan látják el az egyre 
sokrétűbb feladatokat.

Június 13-án ünnepli meg-
alakulásának századik év-
fordulóját a Magyar Védőnői 
Szolgálat. Ez az ellátási for-
ma az egész világon egyedül-
álló, nem véletlen, hogy a 
Hungarikum Bizottság ki-
emelt nemzeti értékké minő-
sítette. 1915 óta – amikor még 
két fő célkitűzésük volt: a 
csecsemőhalandóság csök-
kentése és a nemzet számbeli 
erősbítése – a védőnők fel-
adatköre egyre kiterjedtebbé 
vált. Mára ők végzik a terhes- 
és csecsemőgondozást, illet-
ve a gyermekek különböző 
szűrővizsgálatait, felvilágo-
sító előadásokat, klubfoglal-
kozásokat tartanak, és jelen 
vannak az óvodákban, isko-
lákban.

A kezdetek: egy 
város, egy védőnő

Ahogy más településeken, 
úgy Érden is dolgozott védő-
nő a II. világháború előtt, 
ám pontos adat csak 1945-
ből van: ekkor két körzeti 
orvos és egy védőnő látta el 
az egész település lakossá-
gát – tudtuk meg Stibrányi 
Mártonné vezető védőnőtől, 
aki 1972 óta dolgozik Érden, 
és a város gyermek-egész-
ségügyi ellátásának 1945 és 
1981 közötti fejlődéséről 
írta annak idején a szakdol-
gozatát.

– 1945-ben csupán 14 ez-
ren éltek Érden; két óvodájá-
ba mindössze 140 gyermek 

járt, négy iskolájába pedig 
418 diák. E háború utáni esz-
tendőben 297 gyermek szü-
letett. Akkoriban egyetlen 
védőnő dolgozott Érden. 
A  terhes- és csecsemő-ta-
nácsadást 1945 és 1959 kö-
zött egy elhagyott házban 
végezték, ahol sikerült elég 
jó körülményeket biztosíta-
ni, ráadásul egy gyermekor-
vos is részt vett a munkában, 
ami akkor bizony még nagy 
előrelépésnek számított. 
A beteg gyermekek ellátását 
ugyanakkor nem gyermek-, 
hanem körzeti orvosok vé-
gezték. 1959-ben már kine-
veztek egy gyermekorvost 
is, 1972-ben pedig elkezdő-
dött a gyermekorvosi körze-
tesítés. Ekkortól – már az új 
tanácsadóban – délelőtt is, 
délután is fogadták a betege-
ket, és itt tartották a terhes-
tanácsadást is. Ez az a 
Riminyáki úti épület, amiből 
később óvoda lett, és ahová 
nemsokára a német nemzeti-
ségi óvoda költözik – jegyez-
te meg Stibrányi Mártonné, 
aki szakdolgozatában azt is 
megemlíti: „telefont a ta-

nácsadó csak 1980-ban ka-
pott. Azóta sok felesleges 
úttól mentesülnek a védő-
nők”. A dokumentum még 
tervként említi a szakorvosi 
rendelő felépítését (1983), 
ahol helyet kap majd az 
anya- és csecsemővédelem 
is. Ez azóta meg is valósult, 
nem úgy, mint a kórház, ami-
nek „a hatodik ötéves terv 
végén kezdik el az építését”.

A jelen: internet 
versus védőnő

A település fejlődésével 
természetesen az érdi védő-
nők száma, feladatköre is 
változott.

– 1960-ban már öt, egy év-
tizeddel később tíz, 1980-
ban pedig már 15 védőnő 
dolgozott az érdi gyermek-
egészségügyben. 1960-ban 
egy védőnőre évi 925, 1970-
ben 596, 1980-ban pedig 670 
gondozott esett. Most hu-
szonhatan vagyunk; húszan 
a körzetekben dolgozunk, 
hat kollégám pedig az érdi 
iskolákban. A létszámmal 
együtt a feladatkörünk is 
változott: több a státuszvizs-
gálat, mint korábban, ami-
kor nem a rendelőkben, ha-
nem az óvodákban láttuk el 
ezt a teendőt. Régen egyéb-
ként a családlátogatásokon 
volt a hangsúly, míg most az 
adminisztratív teendők ke-
rültek előtérbe. Egy védőnő 
jelenleg körülbelül 250 főt 
(kisgyermeket, illetve kis-
mamát) lát el, körzetes rend-
szerben. 2014-ben 3540 csa-
ládot tartottunk nyilván. 
Fontos megjegyezni, míg a 
gyermekorvos választható, a 

védőnő nem – jegyezte meg 
Stibrányi Mártonné, hozzá-
fűzve: bár a védőnői tanács-
adás mindenkinek jár, le le-
het mondani róla; ez azon-
ban nagyon ritkán fordul elő.

– A kismamák igen széles 
körben tudnak tájékozódni a 
csecsemőgondozást érintő 
kérdésekben, ugyanakkor ma 
is gyakran kikérik a védőnő 
véleményét. Nekem ezen a té-
ren jó tapasztalataim vannak 
– igaz, negyven éve dolgozom 
Érden, így sok családhoz 
„nagymamaként” megyek. 
Persze, mást mondok, mint 
negyven éve, hiszen ez idő 
alatt sok minden változott. 
Vannak természetesen olyan 
anyukák is, akik ha ki is kérik 
a véleményünket, inkább az 
interneten olvasottakra tá-
maszkodnak, pedig sok buta-
ság is terjed a világhálón – 
zárta szavait a vezető védőnő, 
aki 1989 óta kismamaklubot 
is tart a művelődési házban.

n ÁDÁM KATALIN

Ez az ellátási forma az egész világon egyedülálló

Százéves a hazai védőnői szolgálat

Terhestanácsadáson. Ma több az adminisztráció és kevesebb a családlátogatás

Stibrányi Mártonné negyven esztendeje dolgozik a százéves védő-
női szolgálatnál

Az érdi védőnők a baba-
mama klubok, felvilágosí-
tó előadások mellett min-
den esztendő szeptembe-
rében megrendezik az 
anyatejes napot a Szepes 
Gyula Művelődési Köz-
pontban. A különböző 
előadások mellett zenés 
műsorral, tombolával, 
vendégséggel köszöntik 
ilyenkor a várandós, illet-
ve a gyermeküket szopta-
tó édesanyákat, akik közül 
többeket meg is jutalmaz-
nak. Az ingyenes rendez-
vényen szeretettel látják a 
nagyobb testvéreket is.

Eddig általában a várandós és a kisgyermekes anyukák ta-
lálkoztak a körzeti védőnőkkel, hamarosan azonban az 
idősebb korosztály is: ők is végzik ugyanis a méhnyakszű-
réseket. Egyelőre öt érdi védőnő vett részt a képzésen, és a 
parkvárosi rendelőben hárman már meg is kezdték a kör-
zetükbe tartozó asszonyok szűrését. 2018 végéig azonban 
minden védőnőnek rendelkeznie kell a vizsgálat elvégzé-
séhez szükséges képesítéssel.
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Érdi  Újság

Több mint másfél évtizede Érden él, és bár sokáig egy fővárosi lakásban 
volt az otthona, soha, egy percig sem érezte magát budapestinek. Vidé-
ken, az őszinte emberek társaságában tud igazán felszabadulni, főleg, ami-
kor együtt énekelnek vele. Ma, nyolcvanegy évesen is szívesen, jókedvvel 
megy, ha fellépésre hívják. A harmonika mindig a csomagtartóban, az 
autó indulásra készen. Madarász Katalint, közkedvelt népdal- és nóta-
énekest idén tavasszal Életmű Díjjal tüntették ki városunkban. Múltjáról, 
jelenéről, művészetéről beszélgettünk érdi otthonában.

n Bálint Edit

– Aki látta, hallotta önt 
énekelni, tudja, hogy nem 
„fellépni” szokott, hanem 
együtt lélegzik, mulat a kö-
zönségével. Könnyed stílusa 
pedig arról árulkodik, hogy 
örömmel ad műsort, hiszen 
ma is roppantul élvezi az 
éneklést.

– Kezdetben kizárólag a 
temperamentumos, humoros 
dalokat szerettem énekelni, 
mert ez feltüzelte az embere-

ket. Ma – talán a korommal 
is jár? – „hallgató” dalok is 
vannak a műsoromban, a kö-
zönség is szereti. Mivel an�-
n�ira kevés a n�ugdíjam, 
hog� abból nem tudnék meg-
élni, talán mondhatnám, 
hog� kicsit „kén�szerűség-
ből” vállalok még mindig fel-
lépéseket, de ez íg� nem tel-
jesen igaz, mert nag�on sze-
retem a hivatásomat, és min-
dig jó kedvvel teszek eleget a 
meghívásoknak. Örülök, ha 
eszébe jutok valakinek, an-
nál is inkább, mert ol�an mű-

fajt képviselek, ami – valljuk 
be – többn�ire háttérbe szo-
rult! 

– Úgy sejtem, ezt főként a 
magyar nótákra érti? 

– Igen. A pál�ámat jóma-
gam is kizárólag népdalok-
kal kezdtem, de eg� váratlan 
külföldi, genfi meghívás döb-
bentett rá, hog� nincs jogom 
kizárni magam a nótaének-
lésből, hiszen az emberek 
szeretik, szívesen hallgat-
ják, és ez a műfaj is része a 

mag�ar kultúránknak. Sok 
évvel ezelőtt, a Svájcban élő 
mag�aroknak kedveskedett 
karácson�i műsorral a genfi 
televízió, amel�be úg� kap-
tam meghívást, hog� Pesten 
járt az igazgató, valahol le-
mezről hallott engem énekel-
ni, és meghívott, de előre 
megmondta, mit énekeljek. A 
Vén cigán� meg az Akácos út 
is szerepelt a repertoárban, 
mert – mint kiderült – ezt 
kérték az ott élő honfitársa-
ink. Én nem szoktam e dalo-
kat énekelni! – szabadkoz-
tam volna a műsorszervező-
nek. „Miért, ezek talán nem 
mag�ar dalok?” – kérdezett 
vissza csodálkozva. Ez szí-
ven ütött: de még menn�ire, 
hog� mag�ar dalok! Ha pe-
dig a külföldön élőknek kell, 
akkor miért ne énekelhetnék 
mag�ar nótát itthon is? – 
gondoltam, hiszen ezeknek a 
daloknak is megvan a he-
l�ük a mag�arság kulturális 

életében, csak a nótákat 
soha nem szabad szembeál-
lítani a népdalokkal! Igaz, 
hog� a nóta könn�edebb mű-
faj, mégsem hel�es lebecsül-
ni, nívótlannak, értéktelen-
nek, giccsnek n�ilvánítani! 
A népdal fajsúl�osabb, mél� 
érzelmeket közvetít, eg� 
egészen más világot jelent, 
de nincs értelme és hel�e az 
összehasonlításoknak. A 
mag�ar parasztság mindig 
őrizte nemcsak a népdalt, 
hanem a mag�ar nótát is, 
mert a dallam- és érzésvilá-
gát a magáénak érezte.

– Gyakran hívták, hívják 
ma is külföldi vendégszerep-
lésekre?

– Igen, és tulajdonképpen 
ennek köszönhetem, hog� 
sokfelé jártam, hiszen utaz-
ni is nag�on szeretek! Leg-
utóbb Erdél�ben volt fellépé-
sem, mindig boldog vag�ok, 

ha székel�ek között lehetek, 
mert lelkileg is felemelő szá-
momra. Mi itt Mag�arorszá-
gon el vag�unk kén�eztetve, 
és fol�ton tele vag�unk pa-
nasszal. Jó megtapasztalni 
az ott élő emberek közössé-
gét és azt, ahog�an a nehéz-
ségeik ellenére is derűvel vi-
selik a sorsukat, és őrzik a 
mag�arságukat. Nem értek 
eg�et azzal, hog� a mai te-
hetségkutatókon kizárólag 
angolul kell énekelni a fiata-
loknak. Az sem tetszik, hog� 
nem a saját eg�éniségüket 
adják, hanem mindeg�ikük 
utánozni próbál eg�-eg� vi-
lágsztárt. Ug�anakkor úg� 
vélem, a népdalokat sem úg� 
kell előadni, ahog� Julis 
néni énekli. Mindenki a saját 
hangszínének, eg�éniségé-
nek megfelelően énekelje, 
ami a jelent tükrözi. Nekünk 
a saját an�an�elvünkön kell 
bemutatnunk a saját kultú-
ránkat, hiszen ez a miénk, 
ezt ismerjük és tudjuk a leg-
jobban. Ha idegen n�elven, 
idegenek dalait énekeljük, 
abban soha nem lehetünk 
profik, legfeljebb csak „szim-
patikusak”.

– Hogyan lett énekes?

– Bármit el tudtam volna 
képzelni, csak azt nem, hog� 
énekes leszek! Nem akartam 
én énekes lenni! Érdekeltek 
és könn�en is tanultam az 
idegen n�elveket, de renge-
teg minden más is érdekelt, 
például a világutazás, a föld-
rajzi felfedezések. Túrkevén, 
pedagógus szülők g�erme-
keként azonban mindig ott 
forgolódtam azokban a tánc-
csoportokban, népdalkörök-
ben, amel�eket ők vezettek, 
magam is velük énekeltem. 
Végül német n�elvű fordító 
lettem, de csak eg� külkeres-
kedelmi vállalatnál tudtam 
elhel�ezkedni, ahol két hó-
nap után, az 1956-os esemé-
n�ek miatt felmondtak. En-
nek eg�edül én örültem, mert 
rettenetesen utáltam az iro-
dai állást. Utána kalauz let-
tem, amit viszont élveztem, 
mert szerettem az emberek-
kel foglalkozni, de betegség 
miatt megint betettek eg� 
irodába. Szerencsére közben 
énekelgettem, és – mivel Is-
ten mindig a ten�erén hordo-
zott – eg� rádióriporter, aki-

nek a nevére sem emlékszem, 
hallott engem énekelni, és 
szólt an�ámnak, hog� küld-
jön be a Mag�ar Rádióba 
meghallgatásra. Íg� lett, de 
ott borzasztóan meg voltam 
szeppenve, izgalmamban 
már majdnem megléptem, 
amikor a fol�osón megszólí-
tott Lakatos Sándor, aki eg� 
népitánc-versen�ről emléke-
zett rám, sőt még arra is, 
hog� túrkevei vag�ok. „Bá-
torság, kislán�! Nem szabad 
izgulni!” – íg� bátorított, de 
nekem már az is szárn�akat 
adott, hog� eg�általán meg-
szólított, íg� a meghallgatás 
is eredmén�es volt, és ettől 
kezdve bekerültem a népze-
ne világába.

– Úgy tudom, sem előtte, 
sem utána nem tanulta az 
éneklést. Szokott-e új dalokat 
megtanulni?

– Valóban nem tanultam, 
én „csak” szeretek énekelni. 
A fellépéseimre sem szoktam 
külön g�akorolni, hiszen én 
állandó „felkészülésben” va-
g�ok. Reggel néha még háló-
ingben odaülök a zongorá-
hoz, és énekléssel indítom a 
napot. Hallás után tanulok, 
talán szerintem jobb zenész 
lettem volna, mint énekes. 
G�akran hasznomra is vált 
ez a tudás, mert előfordult, 
hog� külföldön is „be kellett 
ugranom” a saját éneklésem 
hangszeres kíséretébe. Meg, 
amikor arra szükség van, a 
zenei kíséretet is magam 
szolgáltatom. Az ember soha 
nem tudja, mikor kell előven-
nie a rejtett képességeit. 

– Ma is egyszemélyes fellé-
pő, de egyben a saját maga 
sofőrje is. Nem megterhelő ez 
önnek?

– Szerencsére még jók a 
reflexeim és szívesen veze-
tek. Vannak ol�an utak, ahol 
minden kan�art, a táj minden 
apró részletét jól ismerem. 
Ha változott valami, annak 
örülök, ha évtizedeken át 
megmaradt ol�annak, ami-
l�en volt, akkor meg az tesz 
boldoggá. Ha meghívást ka-

pok, és előre szólnak, hog� 
nincs zongora, viszem a har-
monikám. Amíg az egészsé-
gem engedi, számíthatnak 
rám!

– Említette, hogy sokat uta-
zott, és a fellépések miatt ren-
geteget volt távol az otthoná-
tól. Hogyan tudta össze-
egyeztetni a hivatását a csa-
láddal?

– Ezt a foglalkozást rop-
pant nehéz család mellett 
űzni, főleg, ha nőről van szó. 
Ennek ellenére két g�erme-
kem van, éltem-haltam értük, 
de nem lehettem mellettük, a 
fiaimat a szüleim nevelték fel. 
Attilát tizenöt hónapos korá-
tól Túrkevére vittem, de n�olc 
hónapos várandósan még 
énekeltem. Tibor december 
2-án született, de én már a 
szilveszteri műsorban fellép-
tem. Hiába vag�ok család-
centrikus, a fiaim nevelésé-
ben rengeteg mindenből ki-
maradtam, a férjem támoga-
tásáért nag�on hálás vag�ok. 
A sok pozitívuma mellett en-
nek a hivatásnak az a nag� 
hátrán�a, hog� a család hát-
térbe szorul, mert vag� az 
eg�ik, vag� a másik, a kettő 
eg�ütt nem meg�! 

– Mikor és hogyan került 
Érdre?

– Évtizedekig laktunk a fő-
városban, de én eg� percig 

sem éreztem magam buda-
pestinek! Szeretem a nag�-
várost, de soha sem éreztem 
igazi otthonomnak, viszont a 
főváros közelében jó lakni, 
ezért 1999-ben Érden vet-
tünk házat, előtte a fiamnak 
építettünk eg�et a közelben. 
Érd furcsa település, mert 
sok a beköltöző, de éppen 

emiatt sokszínű a kultúrája 
is, amit jobban ki lehetne 
használni. Úg� vélem, a kul-
túrával foglalkozó emberek-
nek ebben óriási felelősségük 
van, hisz nekik nem a saját 
igén�eiket, ízlésüket és el-
képzelésüket kell ráerőltetni-
ük a lakosokra, hanem a vá-
ros egészének megfelelő 
arán�ban kellene tálalni a 
legszélesebb kínálatot, hog� 
minden korosztál� megkapja 
azt, ami érdekli, és minden 
műfaj képviselve leg�en.  

– Hogyan fogadta Érd vá-
ros Életmű Díját?

– Meglepett. Nem számí-
tottam rá, de nag�on örülök, 
mert ez annak a jele, hog� 
számon tartanak és kedvel-
nek. Hálás vag�ok minden 
kitüntetésért, hiszen sok 
ember dolgozik eg� életen át 
úg�, hog� nem kap soha elis-
merést senkitől. Mégis, az 
ember alapvetően arra a leg-
büszkébb, amit a saját telje-
sítmén�ével, kitartásával, 
munkájával ért el. Számom-
ra az a legnag�obb elisme-
rés, ha újra meghívnak oda, 
ahol már szerepeltem, mert 
ez annak a jele, hog� tet-
szett, amit n�újtani tudok. 
Mindenki azt adja szívvel-lé-
lekkel, amihez a legjobban 
ért, és ami a sajátja. Én a 
népdalokat és a nótákat vi-
szem azoknak, akik szíve-
sen hallgatják.

Interjú Madarász Katalin énekessel

„Isten mindig a tenyerén hordozott”
Madarász Katalin
1934-ben született Túrkevén. Első rádiófelvételét 1953-ban 
rögzítették, majd Lakatos Sándor cigányzenekarával, szinte 
egy csapásra országos hírnévre tett szert. Emberi és szak-
mai életútja, az egyetemes magyar kultúrához való viszonya 
példaértékű minden magyar ember és szakmai pályatárs 
számára. Számos televíziós és rádiófelvétele van, amelyek a 
mai napig népszerűek a kívánságműsorok listáin. Pályatárs-
nője volt Gaál Gabriella, akivel évekig együtt énekeltek, és 
rengeteg közös felvételük van. Madarász Katalin kitünteté-
sei: 1994 megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend kiske-
resztjét, és ugyanebben az évben Túrkeve Díszpolgára cí-
met. 2000-ben a Jákó Vera-díjat vehette át, 2012-ben a Ma-
gyar Érdemrend lovagkeresztje elismerést, valamint ugyan-
ebben az évben a Budapestért-díjat kapta meg. 2015-ben 
Érd város közgyűlése Életmű Díjjal tüntette ki.

Ma már sokan így ismerik: harmonika a vállán, derű a szemében és dal az ajkán

Pályafutásához számos emléktárgy is kötődik. Itt épp egy lopó-
tök bravúros népi mintázatát mutatja – régi ajándék, magától a 
készítőtől

„A nóta könnyedebb műfaj, mégsem helyes lebecsülni, nívótlannak, értéktelennek, giccsnek nyilvánítani”
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Programot 
hirdet a DK

Országjáró körútra in-
dult a Demokratikus Koa-
líció, hogy megismertes-
se 2016-os választási 
programját. Vadai Ágnes, 
a párt alelnöke érdi fóru-
mán a többi között azt 
mondta: a DK elérné, 
hogy havi két köbméter 
víz és 50 kilowatt elektro-
mos áram minden állam-
polgárnak alanyi jogon 
járjon, aki ennél többet 
fogyaszt, annak viszont 
magasabb árat kellene fi-
zetnie érte. A KSH adatai-
ra hivatkozva Vadai úgy 
vélte: ma a létminimum-
hoz havonta 93 ezer fo-
rintra lenne szükség, míg 
a minimálbér csak 67 ezer 
forint. Ezért kormányra 
kerülésük esetén feleme-
lik a minimálbért. n BE

Folyamatos 
ellenőrzés

Június 1-jétől már hét-
köznapokon is számíthat-
nak fokozott közúti ellen-
őrzésekre az autósok.  
Eddig a nagyobb hang-
súlyt a hétvégi időszakra 
fektette a rendőrség. Az 
ellenőrzések során a traf-
fipax készüléket is hasz-
nálják, valamint minden 
esetben ellenőrzik az it-
tasságot is. Továbbra is 
kiemelt figyelmet fordíta-
nak a motorosokra és a 
kerékpárosokra. A nyár 
beköszöntével a baleseti 
okok is megváltoznak, 
ilyenkor az elsődleges ok 
általában az elsőbbségi 
szabályok be nem tartása.
 n VVS

Sikkasztó ügyvéd
Előzetesben van az a 

korábban Érden praktizá-
ló ügyvédnő, aki 290 mil-
lió forinttal károsította 
meg ügyfeleit, ezért külö-
nösen nagy kárt okozó, 
üzletszerűen elkövetett 
csalással és ügyvédi visz-
szaéléssel gyanúsítják. 
2012-től kezdődően 
pénzt csalt ki ügyfeleitől 
azt állítva, hogy külföldi 
projekthitelt tud szerezni 
számukra. A pénzt azon-
ban a nő – akinek projekt-
hitelek intézésére nem is 
volt lehetősége – adóssá-
gai rendezésére fordítot-
ta, illetve felélte. n ÉM

HírHasáb

A tizedikes Tomka Lilla évek óta vív, versenyekre 
jár, szabadidejében fest. Nemrég fél évet Auszt-
ráliában töltött, ahol nemcsak élményekkel 
gazdagodott, hanem az önbizalma is megnőtt. 
Azt mondja: ha nincs ez az út, nem mert vol-
na jelentkezni a diákpolgármester-választásra. 
A Gárdonyi iskola jelöltjével beszélgettünk.

n ÁdÁm K.

– Miért indul egy tizenéves 
lány egy diákpolgármester-
választáson?

– Megtetszett az a lehető-
ség, hogy városi szinten 
képviselhetem a diákokat. 
Úgy látom, hogy több, fiata-
loknak szóló fejlesztést is 
meg lehetne valósítani Ér-
den. Mikor először olvastam 
a felhívást, még kicsit bi-
zonytalan voltam, de a taná-
raim és a diákok is támogat-
tak.

– Ha megválasztanák, ho-
gyan férne bele az életébe a 

diákpolgármesteri teendők 
ellátása? Mennyire zsúfoltak 
a mindennapjai?

– Nagyon szeretek festeni, 
emellett sportolok is: évek 
óta vívok, heti négy edzésem 
van az ÉTC-nél – igaz, most 
kihagytam egy fél évet –, de 
ha megnyerném a válasz-
tást, ennek rendelném alá a 
sportot, a művészeteket.

– Sérülés miatt volt kény-
telen kihagyni?

– Nem, Ausztráliába utaz-
tam az apukámhoz, ott jártam 
gimnáziumba egy fél évet, 
azaz júliustól januárig. Syd-
neyben a bevándorlók iskolá-
jában tanultam, ahol a nyelv-
tudás szintje szerint sorolták 
be a diákokat az osztályokba. 

Végzős voltam; pont akkor ke-
rültem volna át egy átlagos 
gimnáziumba, amikor haza-
jöttem. A végzősöknek egyéb-
ként rengeteg pályaorientáci-
ós foglalkozást, kirándulást 
szerveztek, és nagy hang-
súlyt fektettek a sportra is: 
rendszeresek voltak az isko-
lák közti versenyek. Ez na-
gyon tetszett odakint.

– Minden bizonnyal renge-
teg élménnyel tért vissza Ma-
gyarországra. Mit „hozna 
haza” a kint látottakból, ta-
pasztaltakból?

– Az emberek hozzáállá-
sát. Segítőkészek, jókedvű-
ek, odafigyelnek egymásra.

– A nyelvtanulásban nagy 
előrelépést jelenthetett ez a 
fél év…

– Igen, amint hazajöttem, 
letettem a középfokú nyelv-
vizsgát, és tervezem a felsőfo-
kút is. Egyéb területen is so-
kat adott nekem ez az út: 
megnőtt az önbizalmam. 
Megéltem, hogy meg tudom 
állni a helyemet a megszokot-
tól eltérő körülmények között 

is. A kinti iskolakezdés bi-
zony nem volt egyszerű, hi-
szen mindenki angolul be-
szélt körülöttem, ráadásul 
olyan akcentussal, hogy kez-
detben alig értettem. Ha nincs 
ez a külföldi út, ez az élmény, 
valószínű, hogy nem is mer-
tem volna jelentkezni a diák-
polgármester-választásra.

– Mikor indul a választási 
kampány?

– Igazából csak szeptem-
berben – a választás a hó vé-
gén lesz –, de már nyáron 
készülni fogok, és a képvise-
lőjelöltekkel is bizonyára ta-
lálkozunk majd a szünidő-
ben. A tanáraim és a diákok 
egyébként mindenben támo-
gatnak és segítenek. Au-
gusztusban vár még ránk 
egy tábor is, az önkormány-
zat szervezésében.

Idén öt érdi pedagógus vehetett át Apáczai-, 
valamint Németh László-díjat az ELTE-n rendezett 
pedagógusnapon Balog Zoltán minisztertől. Egy 
nappal később, az Országos Tehetséggálán, „Bonis 
Bona – A nemzet tehetségeiért” Életműdíjat kapott 
Tiringerné Bencsik Margit, a VMG biológia–kémia 
szakos tanára. 

Százhetven pedagógusnak, 
egyetemi tanárnak, óvónőnek 
adott át Eötvös József-, Szent-
Györgyi Albert-, Apáczai Csere 
János-, Brunszvik Teréz- és Né-
meth László-díjakat Balog Zol-
tán, az emberi erőforrások mi-
nisztere, valamint Czunyiné 
Bertalan Judit közoktatásért 
felelős államtitkár és Palko-
vics László felsőoktatásért fe-
lelős államtitkár az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen 
rendezett pedagógusnapi ün-
nepségen.

– A pedagógusnap lényege, 
hogy elismerjük a minőségi 
munkát. Akik ma díjat kapnak, 

azoknál a szakmai és az embe-
ri minőség összekapcsolódik – 
hangsúlyozta beszédében a po-
litikus, aki idén öt érdi pedagó-
gusnak adott át kitüntetést. 

Kiemelkedő hatású oktatási, 
nevelési, gyógypedagógiai 
munkájáért, valamint a pedagó-
giai gyakorlatot segítő kiemel-
kedő tudományos tevékenysége 
elismeréseként Apáczai Csere 
János-díjban részesült Domba-
iné Bokor Mária, az Érdi Móra 
Ferenc Általános Iskola intéz-
ményvezetője. Ez a díj azért is 
különleges, mert csupán har-
minc pedagógusnak ítélik oda 
minden esztendőben.

A gyermekek harmonikus 
személyiség formálásában 
hosszú időn át végzett kiemel-
kedő pedagógiai munkája elis-
meréseként Németh László-díj-
ban részesült Bifkovicsné 
Liga Erika, az Érdi Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és Gim-
názium általános iskolai taná-
ra, valamint Patyi Istvánné, 
ugyanezen iskola tanítója.

Ugyanezt a kitüntetést vehet-
te át Rozgonyi János, az Érdi 
Batthyány Sportiskolai Általá-
nos Iskola intézményvezetője 
és Tornai Tibor, a sportiskola 
tanítója. 

A Pesti Vigadóban rendezték 
meg az Országos Tehetséggá-
lát, amelyen kiosztották a négy 
kategóriában elnyerhető 
„Bonis Bona – A nemzet tehet-
ségeiért” díjat. Sok éven át vég-
zett, magas szintű, eredmé-
nyes, elkötelezett tehetséggon-
dozói tevékenysége elismerése-
ként Tiringerné Bencsik Mar-
git, a Vörösmarty Mihály Gim-
názium biológia–kémia szakos 
tanára Életműdíjat vehetett át 
Czunyiné Bertalan Judit köz-
nevelésért felelős államtitkár-
tól, Novák Katalin család- és 
ifjúságügyért felelős államtit-
kártól és Sipos Imre közneve-
lésért felelős helyettes államtit-
kártól. Az Életműdíjban csu-
pán három pedagógus része-
sült az országban.

  n ÁdÁM Katalin   

Kiemelkedően állták meg helyüket az elmúlt évtizedekben

Díjeső érdi pedagógusoknak

A fiatalok igényei szerint fejlesztené a várost Tomka Lilla

Tiszta lappal indulok

Büszkék vagyunk rájuk 
Az érdi tanárnő laudációját Sárközi Márta, az Érdi Tankerület igaz-
gatója mondta el.
Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sok kiváló pedagó-
gus dolgozik Érden; nagy büszkeség, hogy a gyermekeinket ilyen 
remek szakemberek nevelik – mondta lapunknak az igazgató, aki 
a június 11-ei városi ünnepségen mintegy száz, érdi intézmény-
ben dolgozó pedagógusnak ad át további kitüntetéseket.

Trianonra emlékezett Érd június 4-én, a nemzeti 
összetartozás napján. T. Mészáros András polgár-
mester beszédében Európa legsötétebb, legosto-
bább politikai aktusának nevezte a békediktátu-
mot, amely részekre szaggatta Magyarországot.

A trianoni békediktátum 95 
esztendővel ezelőtti aláírásá-
ra emlékeztek az érdiek július 
4-én, a nemzeti összetartozás 
napján. Az 1936-os kutyavári 
emlékműnél a város vezetői, 
az önkormányzat és a pártok, 
intézmények, civil szervezetek 
és iskolák képviselői, valamint 
a megemlékező lakosok he-
lyezték el koszorúikat, virága-
ikat. 

T. Mészáros András polgár-
mester beszédében elsőként 
Teghze Gyula (1867–1939) jo-

gász szavait idézte az 1920. jú-
nius 4-i döntésről és annak 
következményeiről, majd 
hangsúlyozta: a nemzeti ösz-
szetartozás napján Európa 
legsötétebb, legostobább poli-
tikai aktusára emlékezik a 
magyarság. 

– Megütközésünk, értet-
lenségünk, felháborodásunk 
ma sem kisebb, hiába telt el a 
gyalázatos döntés óta majd’ 
egy évszázad. A diktátum ál-
tal érintettek egyike sem 
szenvedett el olyan méltány-

talanságot, mint mi: jog és 
igazságosság helyett a leg-
igazságtalanabb elnyomás 
és jogfosztás nyert teret – fo-
galmazott.

– Önrendelkezési jog csak a 
győzteseknek járt; Nagy-Bri-
tannia és Franciaország érde-
kei döntöttek Trianonban. Ma-
gyarországot részekre szag-
gatták. A trianoni béke 40 
százalékban követte az etni-
kai határvonalakat, 60 száza-
lékban mélyen benyúlt a ma-
gyarlakta területekbe; az új 
határok településeket vágtak 
ketté, a határon túlra került 
magyarok egyik napról a má-
sikra kerültek kisebbségi po-
zícióba. Olyan sebet ütöttek a 
magyar nemzeten, ami máig 
nem hegedhetett be – hangsú-
lyozta T. Mészáros András, 

hozzátéve: nincs az utókor 
számára fontosabb felada-
tunk, mint megőrizni a közös-
ség erejét, megtartani a közös 
nyelvet, amelyen mind ugyan-
úgy értjük a szavakat. 

– A nyelv a nemzetközös-
ség ereje. Magyarország ha-
tárait a túlélő emlékezet őrzi, 
mely figyelmeztet: sem má-
soktól, sem saját sorainkból 
nem engedhetjük magunkat 
csonkítani. Pedig megpróbál-
ják ma is Európában, még ha 
másképpen is: szuverenitá-
sunkat csorbítva, saját hatal-
mi érdekeik szerint igyekez-
nek ránk kényszeríteni újabb 
és újabb trianoni határokat, 
megszabják, miről gondol-
kodhatunk, miről beszélget-
hetünk, arról győzködve köz-
ben, hogy az ő érdekeik a mi 

érdekeink. És e törekvések-
nek mindig vannak idehaza 
is támogatói. Ők, akik lenéző-
en mindig oktatnának min-
ket, ők azok, akik soha nem 
tanulnak. Teghze Gyula 
mondta már idézett beszéde 
végén: az igazság útban van, 
és ezen az úton mi is el fo-
gunk oda jutni, ahová min-
den vágyunk, törekvésünk 
vezet: Magyarország integri-
tásához, egész Magyaror-
szág feltámadásához – zárta 
szavait a polgármester. 

Az ünnepi beszédet követő-
en a Vörösmarty gimnázium 
tanulóinak szavalatait hall-
hatták a megemlékezők, 
majd a vitéz Mikecz Kálmán 
Honvéd és Huszár Hagyo-
mányőrző Egyesület tagjai-
nak tiszteletadása mellett el-
helyezték koszorúikat, virá-
gaikat az emlékmű talapza-
tánál. A megemlékezés a 
székely himnusz közös el-
éneklésével zárult.

n Á. K. 

Elkezdődnek az M7-es autópálya érdi lehajtójának 
régóta várt átépítésével kapcsolatos munkálatok, és ez 
jelentős forgalomkorlátozással, úteltereléssel, útlezárá-
sokkal jár majd. Erről az önkormányzat városfejlesztési 
és városüzemeltetési irodájának vezetője számolt be 
sajtótájékoztatóján. A komolyabb munkálatokra csak 
június közepén, a tanítás végeztével kerül sor.

A terület előkészítése során 
elbontanak egy épületet. Ezzel 
párhuzamosan megkezdődik a 
Magyar Telekom optikai háló-
zatának átépítése az Iparos út 
északi szakaszán, a Shell töltő-
állomás mellett, valamint a Tö-
rökbálinti út torkolatában, ahol 
útszűkületre kell számítani. A 
kivitelező természetesen ösz-
szehangolja a munkálatokat a 
Bajcsy-Zsilinszky úti csatorna-
építés ütemtervével – mondta 
Horváth-Szulimán Tibor iro-
davezető, a beruházó Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(NIF) tájékoztatása alapján. 

Június
Június közepétől megkezdőd-

nek a közműkiváltások a Sóskú-
ti út 1., 3. és 5. számú házak előtt, 
amíg dolgoznak, szakaszosan 
lezárják az út érintett részét. 

A hónap vége felé kerül sor a 
Hegesztő utca átépítésére. 

Emiatt a Bem téren az óvoda 
melletti utca zsákutca lesz a 
Sóskúti út felől. Az Aszfaltozó 
utca egyirányú lesz a Gépész 
utcától a Hegesztő utcáig, a He-
gesztő utca pedig az Aszfaltozó 
utcától a Sóskúti útig. Az Asz-
faltozó utca 30 méter hosszú 
szakaszát a Hegesztő utcától 
az Iparos utcai buszfordulóig 
lezárják. A következő ütemben 

az Aszfaltozó utca zsákutca 
lesz a Gépész utca felől a He-
gesztő utcáig, illetve a Hegesz-
tő utcába nem az Aszfaltozó 
utca felől, hanem a Bem József 
tér felől lehet behajtani. A köz-
műkiváltásokat folyamatosan 
végzi az érintett útszakaszon a 
kivitelező.

Július
Szeptemberig egyirányú-

sítják az Iparos úti aluljárót a 
Kádár utcától a Kárpitos utcáig 
a városközpont felé, ezért a 
Parkváros északi része felé a 
Szövő utcán vagy a Fűtő utcán 
keresztül lehet majd közleked-
ni. Az autóbusz-közlekedést 
tekintve várhatóan július 1-jétől 
az Iparos út előbb említett 
egyirányúsítása miatt a 732. 
számú helyi autóbusz-körjárat 
körbejárási menetiránya ideig-
lenesen megfordul. 

Július elején kezdik az au-
tópálya-csomópont átépíté-
sét, ami azt jelenti, hogy míg 
az Érd–Budapest és a Buda-
pest–Érd forgalmi irányokat 
folyamatosan biztosítják, le-
zárják a közforgalom elől az 
M7 autópálya Érdről Balaton 
felé vezető, valamint a Bala-
tontól Érd felé vezető csomó-
ponti ágait. Azok, akik sze-
retnének felhajtani a Balaton 

felé, illetve lehajtani a Bala-
ton felől, a tárnoki le- és fel-
hajtót vehetik igénybe. 
A  terelőutakat táblák jelzik 
majd. 

A beruházó tájékoztatása 
szerint a lezárás műszakilag 
elkerülhetetlen, az időtarta-
mát a kivitelező igyekszik a 
lehető legrövidebb időszakra 

korlátozni – hangsúlyozta 
Horváth-Szulimán Tibor iro-
davezető. A beruházás további 
ütemeire vonatkozó ideiglenes 
forgalomkorlátozási terveket 
a kivitelezőnek legkevesebb 15 
nappal előbb be kell nyújtania 
a Magyar Közúthoz, illetve az 
érdi önkormányzathoz jóvá-
hagyásra. n F.Z.

Naprakész információk az építkezésről: ERDMOST.HU/M7

Reggel Pestre, este Érdre
A beruházó NIF képviselője a május közepén tartott érdi la-
kossági fórumon hangsúlyozta: olyan forgalomszabályo-
zást alakítanak ki Érden, ami reggeli csúcsidőben az Érdről 
Budapestre, délutáni csúcsidőben pedig Budapestről Érdre 
haladó forgalom előnyét biztosítja. A beruházás keretén be-
lül négy összehangolt jelzőlámpás és egy körforgalmi cso-
mópontot alakítanak ki, valamint az Iparos út az M7 autópá-
lyától a Törökbálinti útig 2×2 forgalmi sávra bővül.

Iparos u.

Bajcsy-Zsilinszky út

Só
skú

ti ú
t

Aszf
alt

ozó
 ut

ca

Hegesztő utca

Lezárt útszakasz (munkaterület)

Félpályás útlezárás (munkaterület)

Egyirányú útszakasz

Lokális útszűkület rövid ideig (1 nap)

Munkavégzés a járdán

JELMAGYARÁZAT

É

VIA FUTURA

Kivitelező:

Tervező:

Beruházó:

Bajcsy-Zsilinszky útSósk
úti ú

t

Aszf
alt

ozó
 utca

Hegesztő utca

É

Lezárt útszakasz (munkaterület)

Félpályás útlezárás (munkaterület)

Egyirányú útszakasz

Lokális útszűkület rövid ideig (1 nap)

Munkavégzés a járdán

JELMAGYARÁZAT

VIA FUTURA

Kivitelező:

Tervező:

Beruházó:

Lezárások az Iparos utca környékén 

Érden is megemlékeztek a trianoni békediktátum aláírásáról

Magyarország határait a túlélő emlékezet őrzi

M7 érdi lehajtó: kezdődik az átépítés, lezárások várhatók

Egyirányúsítják az aluljárót a városközpont felé

I

Így egyirányúsítják az Aszfaltozó 
utcát

Tomka Lilla
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Az ebben a tanévben készült munkákból ösz-
szeállított, különleges kiállítással és egy közös 
ünnepséggel indította nyári vakációra a szakkör 
tagjait a Rajzszög Kreatív Terápiás Alkotóműhely 
az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.

A zsibongóban megrende-
zett évzáróra a diákok szülei 
is meghívást kaptak, hogy 
valamennyien együtt gyö-
nyörködhessenek a különfé-
le technikákkal készült, 
más-más témakört megra-
gadó alkotásokból összeállí-
tott kiállításban. A gyerekek 
természetesen felismerték a 
saját és társaik munkáját, és 
igyekeztek szüleik figyelmét 
is felhívni rájuk, de Házi 
Andrea, a szakkör művésze-
ti vezetője inkább azt taná-
csolta, hogy ne a közszemlé-
re került rajzok mennyiségét 
figyeljék, hanem a kiosztott 
bizonyítványban olvasható 
szöveges értékelésre össz-
pontosítsanak, hiszen az is-
kolai tárlat 67 vaskos mappa 

tartalmának átválogatása 
után készült el, de a bizo-
nyítványban az egész tanév-
ben tanúsított szorgalmukat 
és teljesítményüket értékel-
ték.

A Kőrösi iskola rajzszak-
köre minden korosztály szá-
mára elérhető. A tehetséges, 
a képzőművészet iránt ér-
deklődő diákok korosztály-
tól függően kerülnek be egy-
egy csoportba. Mindegyik-
ben folyamatos támogatást, 
bátorítást kapnak a csoport-
vezető rajztanároktól, mi-
közben rengeteg ötletet, 
technikát kipróbálnak. Az, 
hogy jó ez az irány, talán az-
zal is mérhető, hogy ebből az 

intézményből az idén tizen-
ketten felvételiztek művé-
szeti tárgyból valamelyik 
szakközépiskolába, és  
mindegyiküket felvették a 
választott szakra, sőt közü-
lük nyolc diáknak egész ma-
gas pontszámot sikerült el-
érnie – tájékoztatta az év-
záró résztvevőit Házi And-
rea.

Az iskola zsibongójában 
megtekinthető kiállítás egy-
egy panelja különböző témá-
kat és technikákat ábrázol. 
Láthatóak itt különféle ese-
mények, olvasmányélmé-
nyek és tárgyábrázolások 
egy vagy akár két dimenzió-
ban is. Kreatív társítások is 
megfigyelhetőek például a 
„mutánsok tervezése és el-
lentétpárok felállítása” című 
paravánon, aztán vannak 
„mutánsok és átalakulások” 
kollázs műfajban, de meg-
csodálhatók a különböző té-
mákban kitalált plakátter-
vek is. Frissek, ötletesek, 
kreatívak a kiállított mun-

kák, amelyek így közszemlé-
re kerülve, nemcsak a Rajz-
szög tagjai számára jelente-
nek örömet, hanem az iskola 
diákjait, tanárait és a szülő-
ket is magukkal ragadják.

A Kőrösi iskola Kreatív 
Terápiás Alkotóműhelye 
négy csoporttal dolgozik, 
mindegyik más csoportveze-
tővel, de valamennyien szív-
vel-lélekkel foglalkoznak a 
gyerekekkel, hiszen az a cél-
juk, hogy fejlesszék a diákok 
tehetségét, és minél több 
technikára, fortélyra megta-
nítsák őket. Mint az a Rajz-
szög idei, június 5-ei évzáró-
ján tapasztalható volt: ebben 
az évben is, kivétel nélkül 
kreatív és ötletes munkák 
születtek.

n B.E.

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár csaknem két évtizeddel ezelőtt, 
1997-ben, Miklósi Csabáné szerkesztésében jelentette meg vá-
rosunk első biográfiai kislexikonját, Érdi személynévtár címmel. 
Ebben az évben a könyvtár újra, immár másodszor bővíteni 
szeretné a névsort azon Érden született vagy itt élő, valamint 
a városunkhoz kötődő jeles személyiségek adataival, akik a 
társadalmi, politikai, kulturális közéletben tevékenykednek. A 
lexikonba ajánlani is lehet, ezzel kapcsolatban pedig felhívást is 
közzétett a Városi Könyvtár.

Az első érdi biográfiai le-
xikon csaknem egy évtized 
eltelte után, 2006-ban került 
aktualizálásra és bővítésre. 
Ekkor a neve is megválto-
zott, ez az újabb kiadvány 
már „Ki kicsoda Érden?” 
címmel jelent meg. A cél is-
mét az volt, hogy feltérké-
pezzék szűkebb pátriánk – 
ezúttal 2005–2006. évi – ke-
resztmetszetét. Tartalmazta 
többek között a város önkor-
mányzata képviselő-testüle-
tének (később vált közgyű-
léssé), a kisebbségi önkor-
mányzatok képviselőinek, 

valamint a város kitüntetett-
jeinek, díszpolgárainak név-
sorát is.

A könyv ugyanakkor – az 
elsőhöz hasonlóan – tudó-
sok, írók, művészek, közéleti 
személyiségek adatait, tevé-
kenységüket, kitüntetései-
ket és díjaikat, publikációik 
sorát is közli, hiszen ők is 
valamennyien hozzájárultak 
a város szellemi gyarapodá-
sához, művészeti, kulturális, 
közösségi életének gazdagí-
tásához, színesítéséhez.

Csakhogy a Ki kicsoda Ér-
den? megjelenése óta megint 

eltelt majd-
nem eg y 
újabb évti-
zed (egészen 
pontosan 9 esztendő!), ezért 
a könyvtár munkatársai a 
közelmúltban levéllel fordul-
tak mindazokhoz, akiknek 
neve szerepelt a legutóbbi 
kiadványban, hogy ameny-
nyiben az eltelt időszakban 
változások történtek, jelez-
zék azokat.

Természetesen bővíteni is 
szeretnék a névsort, így a 
már meglévők mellett első-
sorban új nevek, eddig még 

nem említett személyiségek 
után kutatnak, akiknek mél-
tó helye lenne az érdi Ki ki-
csodában. Többek között 
kortárs érdi és Érdhez kötő-
dő jeles polgárok, a város 
közintézményeinek, közéle-
tének jelenlegi vezetői, alko-
tók, tudósok, orvosok, spor-

tolók, történelmi egyhá-
zak és civil szervezetek 
képviselői, a helyi és or-
szágos közélet és politi-
ka vezető személyiségei, 
a média itt élő országos 
képviselői, illetve helyi 
szereplői, a kultúrához 
kötődő vállalkozók, me-
cénások, országos és 
nemzetközi kitüntetettek, 
díjazottak, feltalálók.

Aki ismer ilyen embere-
ket a saját környezetében, 
vagy tud olyan személyről, 
aki szerepelhetne az adat-
tárban, arra kérik, jelezze 
a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárnak elektroniku-
san a csukalib@csukalib.
hu címen, vagy a 06-23-365-
470 telefonszámon! Termé-
szetesen az illető adatait 
csak beleegyezésével és 
hozzájárulásával közlik!

Mint megtudtuk, az adat-
változások, új információk 
egyelőre csak elektronikus 
formában, a könyvtár honlap-
ján lesznek olvashatók. Re-
méljük, hogy a kibővült, nyom-
tatott formában is megjelenő, 
újabb Ki kicsoda Érden? című 
kötetet is minél hamarabb 
kézbe vehetik és lapozgathat-
ják majd az olvasók!

n Bálint

Két sikertelen, alig 15 példányban elkelt könyv, majd még hat év kellett 
ahhoz, hogy felismerje: épp az otthonról hozott, lehető legnagyobb kin-
cset, a családi történeteket és a gyermekkori élményeket nem használta fel 
írásaiban. Húszéves kora után aztán ismét rátalált a hazafelé vezető utakra 
Grecsó Krisztián József Attila-díjas író, aki az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
harmadik legolvasottabb kortárs írójaként volt az idei ünnepi könyvhéten 
megtartott közönségtalálkozó vendége.

„Ötvenévesen már semmi-
képpen se szeretne fiatal ma-
gyar író lenni” – nyilatkozta 
egyszer Grecsó Krisztián. Ezt 
sikerült megelőznie, hiszen 
alig 24 évesen, a 2001-ben meg-
jelent, Pletykaanyu című no-
velláskötetével szinte egyből 
berobbant a kortárs magyar 
prózába, majd az Isten hozott 
című regényét pár éven belül 
németre, csehre, szlovénre, 
majd nemrégiben török nyelv-
re is lefordították, az utóbbi 
években pedig több, rengeteg 
olvasót vonzó regénye is meg-
jelent. Drámáját, a Cigányokat, 
Máté Gábor rendezésében, a 
budapesti Katona József szín-
ház játssza. Idén ugyan nem 
jelentkezett új kötettel a könyv-

hétre, de tavaly májusban 
nagy sikere volt a Megyek utá-
nad című regényének.

Az Érden megrendezett, sok 
humorral fűszerezett, őszinte 
előadásával a helyi irodalom-
kedvelőket is sikerült magával 
ragadnia. Mesélt a szülőfalujá-
ról, Szegvárról, családjáról és 
persze könyveinek kulisszatit-
kairól is. Szülei földművelés-
sel, paprikatermesztéssel fog-
lalkoztak, de apja „hippi” és 
szenvedélyes szavaló volt – fo-
galmazott az író. Hogy az írás-
ra való hajlama és tehetsége 
mégis öröklött dolog, csak ak-
kor derült ki, amikor első köte-
tével eldicsekedett a négy ele-
mit végzett nagymamának, 
aki ettől felbátorodva maga is 
elővette az addig teljes titok-
ban, de szorgalmasan rótt írá-
sait.

Grecsó Krisztiánnak saját 
bevallása szerint – bár igen fi-
atal volt, amikor első két köny-
ve napvilágot látott – nem in-
dult simán a pályája, mert első 
köteteivel még nem győzte 
meg az olvasóit a tehetségéről: 
alig 15 példányt adtak el belő-
lük. Hat év után el kellett tehát 
gondolkodnia, van-e tehetsége 
is hozzá, vagy csak 
vágya az írás. Ekkor 
döbbent rá, mekkora 
kincs birtokában 
van, hiszen az ott-
honról hozott családi 
történeteket és a 
gyermekkori élmé-
nyeket mindaddig 
nem használta fel írá-
saiban, így aztán 
húszéves korában 
kezdte el ismét meg-
találni a hazafelé ve-
zető utakat. Amellett, 
hogy nagyszüleit és a 
többi idős családtag-
jait meséltette, „be-
fészkelte” magát a 
helyi kocsmába is, 
ahol egy-egy ital mel-
lett kipanaszkodták 

magukat a szegváriak, így 
született meg a Pletykaanyu 
című elbeszéléskötete, amely-
nek hősei azonban még név 
nélkül is magukra ismertek a 
könyvben. Néhányan még 
pert is akasztottak a nyaká-

ba, azzal érvelve, hogy „én 
nem ilyen vagyok, amilyennek 
leírt!” – Akkor meg, nevének 
említése nélkül, mégis hogy 
ismert magára? – kérdezett 
vissza az író. Ennek dacára 
van, aki máig nem tudott ezért 
megbocsátani neki.

A siker után egymást kö-
vették a felkavaró történe-

tekből született regények: az 
Isten hozott, a Tánciskola, a 
Mellettem elférsz, vagy a 
Megyek utánad. Semmi sem 
véletlen, ami az életben ve-
lünk történik, csak erre 
gyakran sokkal később döb-
benünk rá – véli az író. Őt 
elsősorban az érdekli, hogy 
a számunkra csekélységnek 
tűnő döntéseink hogyan hat-
nak ránk, és hogyan, milyen 
irányban változtatják meg 
az életünket.

Terveiről szólva az író el-
árulta: 15 év után, hamarosan 
egy újabb novelláskötettel 

lepi meg olvasóit. Az 
Amíg kinyílnak a mus-
kátlik című könyve elő-
reláthatólag február-
ban jelenik meg. A cím-
adó történetet a balká-
ni háború sújtotta Vu-
kovár ihlette, ahol egy 
békekonferencia al-
kalmával járt Grecsó 
Krisztián. A városon 
átsétálva döbbenten 
látta, hogy a városköz-
pontban egy teljesen 
kiégett ház ablakkere-
tének helyén azért ne-
velt muskátlit az on-
nan elmenekült szerb 
család, hogy így jelez-
ze: újra haza szeretne 
költözni...

n Bálint Edit

Kiállítás és bizonyítványosztás a Rajzszögben

Kreatív társítások a paravánon

A két korábbi adattár: az Érdi 
személynévtár (1997) és a Ki ki-
csoda Érden? (2006)

Tovább bővül városunk lexikonja

Ki kicsoda Érden?

Mutánsok és átalakulások kollá-
zson

Házi Andrea művészeti vezető és a Rajzszög növendékei

Ünnepi könyvhét: közönségtalálkozó Grecsó Krisztián íróval

Családi történetek és kocsmasztorik

Tersánszky szövege alapján írt 
drámáját nagy sikerrel játszák

Sok humorral fűszerezett, őszinte előadásával a 
helyi irodalomkedvelőket is sikerült magával ra-
gadnia

Vágja ki ezt a kupont, hozza el magával a Vasmacska Teraszra, és10% egyszeri

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

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

Tapasztalt rendezvényszervezés, családi
és céges események

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

A VASMACSKA TERASZ
RENGETEG ÉLMÉNNYEL VÁRJA! –10%ERASZ

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

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

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Homlokzati Hőszigetelő akció!
stirotop
struktúr vakolattal

5 cm 1524 Ft/m2

6 cm 1679 Ft/m2

7 cm 1834 Ft/m2

8 cm 1989 Ft/m2

10 cm 2299 Ft/m2

12 cm 2609 Ft/m2

14 cm 2919 Ft/m2

16 cm 3229 Ft/m2

18 cm 3539 Ft/m2

20 cm 3849 Ft/m2

λλD=0,039 W/mk!

λλD=0,038 W/mk!

Komplett rendszer
1,5 mm műgyantás
vakolattal

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

stirotop 1,5 mm-es vakolattal

5 cm 1724 Ft/m2

6 cm 1879 Ft/m2

7 cm 2034 Ft/m2

8 cm 2189 Ft/m2

10 cm 2499 Ft/m2

12 cm 2809 Ft/m2

14 cm 3119 Ft/m2

16 cm 3429 Ft/m2

18 cm 3739 Ft/m2

20 cm 4049 Ft/m2

12,5 mm 489 Ft/m2

5 cm 285 Ft/m2

10 cm 569 Ft/m2

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

10 cm 56

24
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44knaUF classic
tekercs

ásványgyapot

stirotop
1,5 mm-es vakolattal

grafit λD=0,032 W/mk!

5 cm 1974 Ft/m2

6 cm 2179 Ft/m2

7 cm 2384 Ft/m2

8 cm 2859 Ft/m2

10 cm 2999 Ft/m2

12 cm 3409 Ft/m2

14 cm 3819 Ft/m2

16 cm 4229 Ft/m2

18 cm 4639 Ft/m2

20 cm 5049 Ft/m2

gipszkarton

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

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

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

gipszkarton
proFilok

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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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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Film

12 majom

A 2012 óta sugárzott Polgártárs az Érdi Városi 
Televízió vallási, nemzetiségi és civil magazinja. 
Jelenleg is ismert formáját az egykori Prizma 
című kisebbségi, valamint a Hit és Élet című 
egyházi magazinok összeolvadásakor nyerte el.

Jóllehet a manapság friss 
adással kéthetente, szom-
baton este 19.30 órakor je-
lentkező műsor elsősorban 
a városra és annak kör-
nyékre koncentrál, ugyan-
akkor a nagyvilág esemé-
nyeire is megpróbálunk 
odafigyelni. Mikképpen cél 
az is, hogy az aktualitások 
mellett általános érvényű 

témák is rendre szóba, azaz 
műsorba kerüljenek.

Érd és a kínai Südzsó vá-
ros kapcsolata, a böjt jelen-
tősége, Szent Ágoston élete, 
érdikumok, a fatimai jelené-
sek vagy éppen a Tisztulás 
Útja. Néhány példa a múltból 
– természetesen a teljesség 
igénye nélkül – arra, hogy a 
Polgártárs a civil szerveze-

tek tevékenységétől kezdve, 
a különböző felekezetek, kü-
lönböző egyházközségeinek 
a programjain át egészen a 
nemzetiségi önkormányza-
tok munkájáig mindenre és 
mindenkire szeretne figyel-
met fordítani.

A Polgártárs a hétközna-
pi hírfolyamban kevésbé 
vagy egyáltalán nem sze-
replő eseményeknek, törté-
neteknek és embereknek a 
műsora. Aki tehát kíváncsi 
a helyi közösségek, hétköz-
napi emberek történeteire, 
nézze kéthetente este fél 
8-kor a Polgártárs maga-
zint az Érd TV műsorán.

TÉVÉ

Polgártárs 
– a civil magazin

A 12 majom 1995-ben ké-
szült amerikai sci-fi, Terry 
Gilliam, a Monty Python 
társulat tagja rendezte. Az 
idő és az emlékezés problé-
mái körül szerveződő törté-
netben a főszerepeket Bruce 
Willis, Madeleine Stowe és 
Brad Pitt játsszák.

A történet dióhéjban: 
James Cole (Bruce Willis) 
föld alatti világban él, mert 
az emberiség 99%-át elpusz-
tította egy titokzatos vírus. 
Visszaküldik őt az időben a 
halálos kór elterjedését meg-
előző hónapokba, feladata 
az információgyűjtés. A to-
vábbiakban pedig Willis 
nem jön, lát, lő, üt és győz, 
hanem sokak szerint pályája 
legjobb alakítását nyújtja, 
bebizonyítva, hogy rendel-
kezik drámai érzékkel, és 
képes túllépni a „világot 
megmentő” skatulyán.

Említésre méltó Brad Pitt 
teljesítménye is – ő sem a so-
kak által kedvelt „szépfiút” 
hozza. Elmebeteget formál 
meg, de fonák módon az ő 
szájából hangzanak el azok 
a gondolatok, amelyek meg-
döbbentőek, ám igazak. 

1996-ban Golden Globe-díjat 
kapott alakításáért.

A film az utolsó kockákig 
sok meglepetést s nem kevés 
feszültséget hordoz. Skizof-
rén alaphangulatát Paul 
Buckmaster egyedülálló ze-
néje teszi még hatásosabbá. 
Olyan mű, amely végletes ér-
zéseket vált ki, van, aki ra-
jong érte és van, aki azt kér-
dezi, ki volt az az eszement 
az Universalnál, aki kamera 
közelébe engedte ezt az őrült 
stábot?

Bár nem habkönnyű nyári 
szórakozás, érdemes meg-
nézni, érdemes elgondolkod-
ni a filmbéli őrültek és „nor-
málisok” mondatain, megéri 
elviselni komorságát – cse-
rébe egy filmtörténeti jelen-
tőségű élményt kapha-
tunk.  Megtalálják a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár állo-
mányában!

Jelenet a filmből: Bruce Willis és 
Brad Pitt az őrültek házában

A heti dzsesszmagazin csütörtökönként 19 órától 
várja hallgatóit. A műsor a sokszínűségre törek-
szik, hiszen maga a 100 éves múltra visszatekintő 
műfaj is igen szerteágazó.

A dzsesszen belül itt nin-
csenek műfaji korlátok. He-
lyet kapnak a jelenleg trendi 
zenék, amelyek leginkább a 
tengerentúlról jönnek 
(Snarky Puppy, Gretchen 
Parlato, Jacob Collier), és he-
lyet kapnak benne olyan ak-
tualitások is, amelyek vala-
mely évfordulóhoz, esemény-
hez köthetőek. Érdekes tör-
téneteket tudhattunk meg 
például George Gershwin 
mára már klasszikussá vált 
darabjának, a Kék Rapszó-
diának keletkezési körülmé-
nyeiről: a szerző megfeled-
kezett a darabról, és a bemu-
tató előtt 3 héttel fogott csak 
neki a munkának. 

A sok információ persze 
önmagában kevés lenne 
zene nélkül! Rengeteg mu-

zsika kerül bemutatásra, 
melyek között helyet kapnak 
debütáló albumok is a hazai 
dzsesszélet kiválóságaitól.

A műsorban eddig vendé-
gek voltak: Vasvári Pál, 
Kollman Gábor és a Buda-
pest Jazz Orchestra, Kaszás 
Péter, Szentpáli Roland és 
Révész Richárd, városunk 
lakója Flór Gábor, Szendőfi 
Péter, Nagy Ádám, Baló Ist-
ván, Nagy János, Herr Atti-
la, Koós Hutás Áron és 
Zsemlye Sándor.

A műsor szerkesztő-mű-
sorvezetője Érd város lakó-
ja: Birta Miki dzsesszgitár-
előadóművész, tanár.

Hallgassák a Jazzpresz-
szót minden csütörtökön 19 
órai kezdettel az Érd FM 
101,3-on.

Egy különleges este a Magyar Földrajzi Múzeumban

Programok: 

18.00-19.00 Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak az érdi Helytörténeti Kiállítás teraszán

19.00 T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város polgármesterének köszöntője

19.10 A hosszú fehér felhők földjén – Kércz Tibor új-zélandi természetfotói – kiállítás megnyitó a 

múzeum tetőterében

Programok a kocsiszínben:

20.00 Az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kórusának műsora, Kórusvezető: Ilosfai Csilla

20.30 Előadások 

Heiling Zsolt: (a Földgömb kiadója, az expedíció szervezője): 

A kérdőre vont óriásvulkán – A Földgömb – Atacama Klímamonitoring Expedíció első eredményei 

Dr. Mari László (egyetemi docens, ELTE, a Magyar Földrajzi Társaság titkára): 

„Boldog Arábia” – jemeni útiképek

Dr. Kubassek János (múzeumigazgató, Magyar Földrajzi Múzeum): 

A Föld fehér szíve – hajóutazás a világ végén, az Antarktiszon

Dr. Szerényi Gábor (nyugalmazott gimnáziumi tanár):

A Magas-Tátra természeti értékei

Dr. Szilassi Péter (egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem): 

A karsztok és a vulkánok birodalma, az Indonéz-szigetvilág a geográfus szemével

20.00-tól folyamatosan csillagászati távcsöves megfigyelés Bartha Lajos és Mádai Attila segítségével.

Helyszín: Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4.

Tel: 0623363036, www.foldrajzimuzeum.hu 

A belépés díjtalan!

A múzeum fenntartója Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rádió

JazzPresszó 
az Érd FM 101,3-on

Dr. Bodnár Béla, az érdi 
szakorvosi rendelőintézet 
igazgató főorvosa napon-
ta a fővárosból ingázik 
Érdre, már 1953 óta, a Vo-
lánbusszal. Vele még 12 
más pesti szakorvos is. 
Mint a legnagyobb lélek-
számú mag yar község 
rendelőintézeti főorvosa, 
jól ismeri az innét és ide 
ingázó bejárók, kijárók 
szinte minden típusát. Jó-
részt, mint intézetük volt 
pácienseit, akik a már rég 
elfelejtett betegség után is 
oly közlékeny kapcsolat-
ban maradnak orvosaik-

kal. mint ez általában fa-
lun szokásos.

Dr. Bodnár főorvos tömö-
ren úgy jellemzi a bejárók 
és kijárók közti néhány lé-
nyegesebb azonosságot és 
különbséget: azonos, hogy 
naponta az otthonuktól elté-
rő, más településre, város-
ba vagy faluba utazgatnak; 
és akik megszokták, meg-
szerették munkahelyüket, 
mert megbecsülik őket és jó 
légkörben, törzsgárdatag-
ként dolgoznak – azok ra-
gaszkodnak helyükhöz, 
munkájukhoz, bárhonnét is 
ingázzanak. Olyan ez, mint 

egy személyes emberi vi-
szony, amelyet senki sem 
akar elveszíteni.

– A különbségekről pedig 
azt mondhatnám: igen sok 
bejáró tulajdonképpen elő-
nyösnek tartja, hogy a 
csendes, unalmas otthoni 
környezetéből mozgalma-
sabb városi munkahelyre 
jár dolgozni, ahol munka 
után az esetleges vásárlás-
ra és szórakozásra is ked-
vezőbbek a lehetőségek. 
Többségük semmi pénzért 
és semmilyen városi bérla-
kásért nem hagyná el saját 
kertes házát, a kis háztáji 
kertet és a jobb levegőjű, 
nyugodtabb környezetet. 
Érden is látom, hogy óriási 
tempójú váro sias komforto-
sodás ment és megy végbe 

a korábbi falusi házak 
egész sorában.

– Hogyan vélekedik a ki-
járók helyzetéről?

– Ők viszont a kulturál-
tabb. kényelmesebb városi 
életet nem hagynák el. Még-
is, velem együtt igen sokan 
nagyra értékelik a vidéki 
munka egészségesebb kör-
nyezetét. a hajszás, roha-
nós városi életből való na-
ponkénti kikapcsolódást. 
Számos Pest környéki falu-
ba még busszal is gyorsabb 
és egyszerűbb kijutni, mint 
például a főváros egyik vé-
géből a másikba.

A Pestről ingázó főorvos 
személyesen is azt vallja: ő 
szívesebben dolgozik Ér-
den. Olyan emberközeli 
kapcsolata van a lakosság-

gal, a pácienseivel, ami-
lyenre városban sokkal ke-
vésbé van alkalom, lehető-
ség. Tapasztalatai szerint 
ezt sok más hivatású kijáró 
és vidéken lakó szellemi 
munkás is hasonlóan érté-
keli.

Értelmiségi hivatásukat 
falun vagy nagyközségben 
számos olyan előny övezi, 
amilyet ez a munka nagy-
városban sokkal kevésbé 
nyújthat. Ami pedig a falusi 
munka hátrányának látszik 
– abban valóban több a lát-
szat, mint a valóság. Már 
csak a városok és környéki 
falvaik gyors megközelíthe-
tősége és a vidéki értelmi-
ségiek számára is hamar 
elérhető magánautó révén.

Népszava 1976. júl. 19.

Most már három éve, egy 
vasárnap kora délután fővá-
rosi nyugdíjasok múzeumlá-
togató csoportját kalauzol-
tam és két kiállítás megláto-
gatása között, pihenésül né-
hányukkal az udvaron sétál-
tunk körbe. Kivételesen nem 
állt a vendéglősök, sem az 
áruszállítók autója a murvás 
gyalogúton, így a csodamód 
megmaradt, szinte ősfák ár-
nyékában nyugodtan silabi-
zálhatta ki-ki a mellszobrok 
alatti réztáblák feliratait. A 
kör Balázs Dénes szobránál 
fejeződött – volna – be, de 
előtte meg kellett valahogy 
magyaráznom egy szépkorú 
hölgynek, ki fia borja volt az, 
akit az egyik brüszt ábrázol 
és mi a csoda az orientalista. 
Megpróbáltam, ő kis kockás 
notesz kájá ba ceruzával be-
jegyezte, hogy „az unokájá-
nak majd elmondhassa”. 

Időközben új vendégek is 
érkeztek, családok, akik a 
forgalomtól, gördeszkások-
tól és monti-bringáktól men-
tes kertben szoktak a totyo-
gós és óvodáskorú gyerme-
keikkel játszani. Közöttük 
jött egy nagymama és két 
gyerek. A kisebbik, a fiúcs-
ka, megpróbált felkapasz-
kodni a sziklatömbre Balázs 
Dénes szobrához, a „bácsi” 
mellé. A nagyobbacska le-
ányka gyanakodva nézte: 

– Mama, a bácsinak fáj a 
lába? – fordult a nagyanyjá-
hoz. 

– Miért gondolod?
– Mert olyan furcsán lép…
Az én vendégem pedig az 

átellenben álló, másfélsze-

res életnagyságú szobor felé 
bökött reszkető ujjával: 

– És ki az a csuhás a gesz-
tenyefák alatt? – fordult hoz-
zám.

Nem volt nehéz vá-
laszolnom: az Kőrösi 
Csoma Sándor szob-
ra. Ha soha nem ol-
vastam volna mást, 
csak ennek a múze-
umalapításnak a 
krónikáját, a kezdeti 
évek újra és újra is-
mételt hőstörténetét, 
a gyűjtemény gyara-
podásának kalandos 
epizódjait, akkor is 
fél órát mesélhettem 
volna a szobor ábrá-
zolta régen élt el-
szánt vándorról, éle-
téről és haláláról. 
Elgondolkodtató – 
és, különösen a nap-
jainkban mindent csak a si-
kerben mérni akaró szemlé-
let miatt, nehezen és talán 
nem is tekintenék értékes-
nek az olyan életet, mint 
Csomáé volt. Kitűzött egy 
célt, minden tőle telhetőt 
megtett az elérése érdeké-
ben – és a célját sosem érte 
el. Siker – vagy kudarc az 
ember élete? Ki dönti el? 

Hősünk a magyarság ős-
hazáját akarta felkeresni, 
megtalálni a glóbusz távoli 
táján, de a magashegység kí-
méletlen tele és a betegség 
megakadályozta az útjában. 
Elképzelhetetlen, felfogha-
tatlan körülmények között 
fagyoskodta át a telet, fűtet-
len, széljárta kolostorcellá-
ban, a kísérője, egy tudós 

láma és a szolgája társasá-
gában. Tanult, dolgozott; a 
világon első tibeti-angol szó-
tárával és nyelvtanával máig 
a tibet o lógia megalapítója-

ként tiszteli hazánk fiát, a 
távoli Székelyföld szülöttjét 
a hozzáértő világ.  

Ám ezek így csak szavak, 
mondatok. Mögöttük kegyet-
len valóság, nyomorúság és 
elszánt kitartás volt. A tévék 
bűnügyi műsoraiban látható 
rablógyilkosok börtöne ké-
nyelmesebb és sokkal tága-
sabb, mint az ő rideg-hideg 
cellájuk volt. És a táplálék?! 
Az étrend hétfőn: végy egy 
bögre forró teát, cukor nél-
kül, olvassz benne jakvajat, 
birkafaggyút és sűrítsd tet-
szés szerint árpaliszttel. 
Kedden: tea, de benne ol-
vasztott birkafaggyúval és 
jakvajjal, árpaliszttel. A hét 
többi napján ugyanígy. Hó-
napokon át. De, amíg van 

elég készlet, napjában több-
ször is. Manapság a csöve-
sek komfortosabban élnek. 

Honnan indult és hová ér-
kezett Kőrösi Csoma Sán-

dor? Egy szegényes, majd-
nem nincstelen, isten háta 
mögötti erdélyi falucskában 
gyerekeskedett. Valahol azt 
olvastam, olyan fiúcska volt, 
aki, „ha fölért egy domb tete-
jére, (…) kíváncsi volt, mi 
van azon túl is”. A gondvise-
lés, vagy ha jobban tetszik, a 
sors akaratából a falu taní-
tója rávette a szülőket arra, 
hogy taníttassák az élénk 
eszű gyermeket. És ő élt a 
kapott lehetőséggel, a Nagy-
enyedtől a göttingai egyete-
mig. És végül joggal világhí-
rű tudós.

n  n  n

Példaképkereső kamasz-
ként, 1956 novemberében, 
amikor a pesti Rókus kápolna 

csonkává rombolt tornyának 
romjait kerülgetve hazafelé 
mentem, az egyik belövést ka-
pott ház előtti romhalmaz 
szélén egy ütött-kopott, gyű-

rött könyvet felvettem 
és hazavittem. Úgy 
emlékszem, abban a 
könyvben, a „Széche-
nyi vallomásai és ta-
nításai”-ban olvas-
tam először Kőrösi 
Csoma Sándor nevét. 
Most levettem a polc-
ról, hogy ellenőriz-
zem, jól emlékszem-e. 
Jól emlékszem.

Széchenyi levelet 
írt Döblingből, 1859 
nyarán a titkárának. 
Azt írta, hogy a fia 
„Angol-honban aján-
dékul kapta egy föl-
dönfutó hazánkfiá-
tól, Kőrösi Csoma 

sírkövének rajzát, melyet 
oszlopformában az angol 
Asiatic Society állított ’ham-
vaira’. E kis rajzot hadd adná 
Béla a magyar T. Akadémiá-
nak ajándékul!” A levélben 
egy medál tervét is említi, 
amelynek a peremére azt 
kellene vésetni:

„Kőrösi Csoma, egy sze-
gény árva magyar, – pénz és 
taps nélkül, de elszánt, ki-
tartó hazafiságtól váltig for-
ró, – bölcsőjét kereste a ma-
gyarnak és végre összeros-
kadt Calcuttában. … Vegye-
tek példát, hazánk nagyjai 
és gazdagjai, egy árva fiúról 
és legyetek hű magyarok tet-
tel és nem szájjal és olcsó 
demonstrátiókkal.”

n Votin József

Urbán László: Sajtótükör

Ingázók

Ki az a csuhás a gesztenyefák alatt?

Virágos a Földrajzi Múzeum mellett (Szabó Sz. Szilárd grafikája)
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HÉTFŐ
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101,3 délelőtti információs 
műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101,3 
hírműsora

10.00  Irodalomóra 
  Hangoskönyvsorozat

11.00  Heti menü ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101,3 délutáni információs 
műsora

18.00  Zeneóra Popslágerek mindenkinek
19.00  Sztárportré
20.00  Kis esti zene

KEDD
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101,3 délelőtti információs 
műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101,3 
hírműsora

10.00  Irodalomóra 
Hangoskönyvsorozat

11.00  Sztárportré ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101,3 délutáni információs 
műsora

18.00  Zeneóra 
Popslágerek mindenkinek

19.00  Bigyó 
Az Érd FM 101,3 techmagazinja

20.00  Kis esti zene

SZERDA
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101,3 délelőtti információs 
műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101,3 
hírműsora

10.00  Irodalomóra 
Hangoskönyvsorozat

11.00  Bigyó ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101,3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zeneóra 
Popslágerek mindenkinek

19.00  Filmszerész 
Az Érd FM 101,3 mozimagazinja

20.00  Rockbarlang Gidófalvi Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101,3 délelőtti információs 
műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101,3 
hírműsora

10.00  Irodalomóra 
Hangoskönyvsorozat

11.00  Filmszerész ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101,3 délutáni információs 
műsora

18.00  Zeneóra 
Popslágerek mindenkinek

19.00  JazzPresszó Birta Mikivel 
Az Érd FM 101,3 dzsesszmagazinja

20.00  Hallgass hazait

PÉNTEK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101,3 délelőtti információs 
műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101,3 
hírműsora

10.00  Irodalomóra 
Hangoskönyvsorozat

11.00  JazzPresszó ism.
12.00  Tánczenei koktél

14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 
Az Érd FM 101,3 délutáni információs 
műsora

18.00  Zeneóra 
Popslágerek mindenkinek

19.00  Esti Mix 
Pop, duma, satöbbi

SZOMBAT
7.00  Hétvége Nagy Emesével 

Az Érd FM 101,3 hétvégi információs 
műsora

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Sztárportré ism.
15.00  Köztünk marad! 

Az Érd FM 101,3 civil szolgáltató 
magazinja

16.00  Aréna 
Az Érd FM 101,3 sportmagazinja

18.00  HeuRéka 
Az Érd FM 101,3 életmód magazinja

20.00  Kis esti zene

VASÁRNAP
7.00  Hétvége Nagy Emesével 

Az Érd FM 101,3 hétvégi információs 
műsora

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Heti Téma 

A hét legfontosabb hírei
16.00  JazzPresszó ism.
17.00  Heti menü 

Az Érd FM 101,3 gasztromagazinja
18.00  HeuRéka 

Az Érd FM 101,3 életmód magazinja
20.00  Kis esti zene

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. június 15-től 21-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.

PROGRAM

IRODALOMKEDVELŐK 
KLUBJA
június 19-én, pénteken 18 órakor.

IRKA 4. születésnapi ünnep-
ség, 4X4-es jeligés pályázat 
értékelése, az őszi pályázat 
meghirdetése, IRKA megjele-
nés.

KI MIT TUD NYUGDÍJA-
SOKNAK
Június 26-án, pénteken 14 órakor.

Minden érdi nyugdíjast szere-
tettel várunk a gálaműsorra.

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.

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!

Gyermekkönyvtár

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

Zenei könyvtár

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

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVA TARTÁSA

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

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

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

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

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

Szeretettel várjuk  
könyvtárunkban!

KIÁLLÍTÁS

Kamaraterem
ROKON LELKEK
Mészáros Lászlóné (Váraljai 
Terézia) kiállítása
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.
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 15., HÉTFŐ
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Jazzland ism. 9. rész
20.00  Érd–Nagykőrös 

Labdarúgó-mérkőzés
21.40  Én is jártam Isonzónál 

színes, magyar dokumentumfilm  
R: Gulyás Gyula, Gulyás János

23.10  Párbeszéd 
  Beszélgetés aktuális témákról

JÚNIUS 16., KEDD
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fény-Kép Kulturális magazin
20.00  Vámos Miklós műsora 9. rész
20.55  Benyovszky Móric és a 

malgasok földje 2. rész 
színes, magyar ismeretterjesztő 
filmsorozat, R: Cséke Zsolt

21.25  Híradó ism.
21.40  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
23.00  Tea két személyre 10. rész

JÚNIUS 17., SZERDA
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás Sportmagazin

20.00  KalandoZoo 10. rész
20.25  Nappali sötétség fekete-fehér 

magyar filmdráma R: Fábri Zoltán
22.10  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
22.25  Mozgás Sportmagazin

JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől!
20.00  Tea két személyre 11. rész
20.30  Benyovszky Móric és a 

malgasok földje 2. rész 
színes, magyar ismeretterjesztő 
filmsorozat, R: Cséke Zsolt

21.00  Párbeszéd ism. 
Beszélgetés aktuális témákról

21.15  Mozgás ism. Sportmagazin
21.45  Jazzland 9. rész

JÚNIUS 19., PÉNTEK
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Tea két személyre 11. rész
20.00  Jazzland 10. rész
20.30  Mozgás Sportmagazin
21.00  Húsz óra fekete-fehér, magyar 

filmdráma, R: Fábri Zoltán
22.50  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról 

23.05  Híradó ism. 
Beszélgetés aktuális témákról

JÚNIUS 20., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19.30  Polgár-társ Vallási, nemzetiségi, 

civil társadalmi magazin
20.00  R. B. kapitány – Radics Béla 

emlékére színes, magyar 
dokumentumfilm. 
R: Kisfaludy András

21.25  Életem Afrika 17/6. rész 
Ismeretterjesztő sorozat

21.55  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

22.25  Nappali sötétség fekete-fehér 
magyar filmdráma R: Fábri Zoltán

JÚNIUS 21., VASÁRNAP
19.00  Tea két személyre 11. rész ism.
19.30  Polgár-társ ism. 

Vallási, nemzetiségi, civil 
társadalmi magazin

20.00  R. B. kapitány – Radics Béla 
emlékére színes, magyar 
dokumentumfilm. R: Kisfaludy 
András

21.25  Húsz óra fekete-fehér, magyar 
filmdráma, R: Fábri Zoltán

23.15  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

MMeegghhíívvóó  
 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
az ÓÓppeerreenncciiaa  BBíírróó  AAnnddrrááss  KKöönnyyvváárruuhháázz  

megnyitásának 1100..  éévvffoorrdduullóójjáárraa. 
 

Helyszín: 2030 Érd, Budai út 24. 
Időpont: 22001155..  jjúúnniiuuss  1199..  ((ppéénntteekk))  1155  óórraa 

 
A megjelenteket köszönti: TT..  MMéésszzáárrooss  AAnnddrrááss 

polgármester 
 

Ünnepi beszéd: DDrr..  TTaarrjjáánn  TTaammááss  
irodalomtörténész, egyetemi tanár 

 
Közreműködik: SSzziiggeettii  EEsszztteerr (ének), 

VVaarrggaa  ZZoollttáánn (zongora) 
 

Elhangzik a Bent a malomban őröl a molnár 
című Bíró András-vers 

KKeerreess  EEmmiill Kossuth-díjas, 
Kiváló és Érdemes Művész előadásában. 

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

PROGRAM
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Az éjszaka, amikor minden 
életre kel
2015. június 20-án, este 18 órától.
A belépés díjtalan!

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 
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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
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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

FELHÍVÁS
Parlagfű elleni védekezésre
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

Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
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Szociális Gondozó Központ Érd Időseket ellátó Központ házi Segítségnyújtás 

Házi gondozó munkakör betöltésére.
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.

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

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

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

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

FELHÍVÁS
Az Érdi Idősügyi tanács megbízásából, az Érdi Újság-
ban induló „Szépkorúak” című rovatba várjuk az érdi 
nyugdíjasklubokról szóló információkat, beszámoló-
kat kirándulásokról, programokról, a klubéletről, lehe-
tőség szerint fotókkal illusztrálva.
A cikkeket és fotókat e-mailben, levélben vagy a Sze-
pes Gyula Művelődési Központ képviselőjén keresztül 
juttassák el domján Károlyné részére.
Cím: 2030 Érd, deák Ferenc utca 62.
Telefon: 06-23-360-510
E-mail: domkar.domjan@gmail.com

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.

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

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

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

ahatóságok által kért
kötelező teljesítménynyilatkozatot

tudunkbiztosítani.
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f a t e l e p

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

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.

22
94

70
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A pünkösd kettős ünnepe utáni tizedik napra 
a katolikus naptárban úrnapja esik. Ezen a na-
pon „Krisztus titokzatos testét” (Corpus Christi 
Mysticum), az oltáriszentséget ünnepli az egyház. 
A szertartás fő eseménye a körmenet, amelyen 
körülhordozzák az oltáriszentséget. Ez történt a 
tusculanumi Szent Szűz, az Egyház anyja plébánia 
templomában is június 7-én, Mojzer György plébá-
nos celebrálásával.

Az Úrnapját kötelező egyhá-
zi ünneppé 1264-ben IV. Orbán 
pápa tette földije, Lüttichi 
Szent Julianna hatására, aki 
egy látomásában a teliholdat 
látta, melyből egy darabka hi-
ányzott. Julianna a látomást 
úgy értelmezte, hogy a Hold az 
egyházi évet jelképezi, amely-
ből valami hiányzik, mégpedig 
az oltáriszentség ünnepe.

Ez a Szentháromság vasár-
napja után az első olyan ünnep, 
amely nem konkrét bibliai ese-
ményt jelenít meg, mint a hús-
véti vagy a karácsonyi ünnep-
kör, hanem egy úgynevezett 
„hittitkot”. A Krisztus testét és 
vérét jelképező oltáriszentség 
titkát megjelenítő ünnepet ere-
detileg a pünkösdöt követő va-
sárnap utáni csütörtökön ün-
nepelték, majd ezt VI. Pál áttet-
te a következő vasárnapra. En-
nek ellenére sok helyen, így 
Rómában is megmaradt a csü-
törtöki ünneplés szokása.

Úrnapja manapság a virág-
szőnyegekről, a falusi virág-
sátrakról és a körmenetről is-
mert, utóbbi szokás a XV. szá-
zadtól terjedt el. A körmenetek 
akár az egész települést kör-
bejárták, szimbolizálva, hogy 
Jézus jelen van a falvakban, 
városokban egyaránt.

A körmenet útvonala men-
tén négy oltárt állítanak fel az 

ott tartandó rövid szertartás – 
evangéliuméneklés és áldás – 
céljára. Az oltárok fölé lomb-
sátrat emelnek, a földre, a to-
vahaladó oltáriszentség – lati-
nul monstrantia – elé rózsa-
szirmot szórnak.

n Velicsek lászló

„Az Eucharisztia nem a jók jutalma, hanem a gyengék és bűnösök ereje”

Úrnapja, az oltáriszentség ünnepe Érden

A tusculanumi egyházközség fiataljai rózsaszirmokat szórnak a tovahaladó oltáriszentség elé

Gyönyörűen feldíszített oltár 
lombsátor alatt

Mojzer György plébános úrfelmutatása

A körmenet útvonala mentén négy oltárt állítanak fel az ott tartan-
dó rövid szertartás – evangéliuméneklés és áldás – céljára

Ferenc pápa úrnapi homíliája (részlet)
„Jézus a megtisztulásunkért a vérét hullatta és megtisztított 
bennünket. Hogy értéktelenné ne váljunk, igyunk az ő forrásá-
ból, akkor megtapasztalhatjuk a kegyelem átalakító erejét, s jól-
lehet bűnösök maradunk, de Krisztus vére megtisztít bennün-
ket minden vétkünktől, helyreállítja a méltóságunkat, megsza-
badít a korrupciótól. Így az Eucharisztia megvalósítja a szövetsé-
get, mely megszentel, megtisztít és egyesít minket egy csodás 
közösségben az Istennel. Így tanuljuk meg, hogy az Eucharisztia 
nem a jók jutalma, hanem a gyengék és bűnösök ereje. Megbo-
csátás és útravaló, mely segíti az úton-járásunkat. (…) A körme-
net az elismerésünket fejezi ki azért az útért, amelyet Isten tett 
meg értünk, amikor bejárta velünk a szegénységünk pusztasá-
gait. A körmenet során közösségben érezzük magunkat azokkal, 
akik szabadság híján nem fejezhetik ki az Úr Jézusban való hitü-
ket. Velük egyesülve, énekeljünk velük, imádkozzunk velük 
együtt. A szívünkben tiszteljük meg azokat a testvéreinket, akik 
életüket adták a Krisztus iránti hűségből. És ne feledjük: hogy 
megoszlás ne legyen köztünk, együk az egység kötelékét; és 
hogy értéktelenné ne váljunk, igyuk a megváltásunk árát!”

János 6,51-58
„Bizony, bizony, mondom 
nektek: Ha nem eszitek az 
Emberfia testét és nem isz-
szátok a vérét, nem lesz 
élet bennetek. De aki eszi 
az én testemet, és issza az 
én véremet, annak örök 
élete van, s feltámasztom 
az utolsó napon. A testem 
ugyanis valóságos étel, s a 
vérem valóságos ital. Aki 
eszi az én testemet és isz-
sza az én véremet, az ben-
nem marad, én meg ben-
ne. Engem az élő Atya 
küldött, s általa élek. Így az 
is élni fog általam, aki en-
gem eszik. Ez a mennyből 
alászállott kenyér nem 
olyan, mint az, amelyet 
atyáitok ettek és meghal-
tak. Aki ezt a kenyeret eszi, 
az örökké él.”

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 ingatlan-fenntartási 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 baleset-elhárítási 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,- Ft-ig, jogi 
személy esetén 500.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság 
szabható ki.

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

Tisztelettel: 
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  

jegyző

klebelsberg intézményfenntartó központ Érdi Tankerület 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Érdi Batthyány sportiskolai általános iskola  

ének-zene-bármely szakos tanár 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
ének-zene, tánc és dráma, küzdelem és játék taní-
tása. 
illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
•  Főiskola, ének-zene szakirány, 
•  büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Főiskola, drámapedagógiai végzettség, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
•  szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi 

bizonyítvány, diplomák másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 24. 
napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 
június 18. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Rozgonyi János nyújt, a 06-23-365-785 -os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Fácán köz 1. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/123/559-2/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: ének-zene-bármely szakos 
tanár. 

•  Elektronikus úton Rozgonyi János részére a 
batthyany.erd@gmail.com e-mail címen keresz-
tül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. júni-
us 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje: 
•  a helyben szokásos módon – 2015. június 3.
•  Az iskola honlapján – 2015. június 3.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigaz-
gatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató 
által az NKI részére megküldött adatokat tartal-
mazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel. 

klebelsberg intézményfenntartó központ Érdi Tankerület 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Érdi Batthyány sportiskolai általános iskola  

technika-bármely szakos általános iskolai tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
technika tantárgy tanítása, napközis vagy tanuló-
szobai feladatok ellátásával. 
illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
•  Főiskola, technika-bármely szakos általános 

iskolai tanár, 
•  büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Főiskola, technika-matematika vagy technika-

fizika szak 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
•  szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi 

bizonyítvány, diplomák másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 24. 

napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 
június 18. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Rozgonyi János nyújt, a 06-23-365-785 -os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Fácán köz 1. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/123/559-1/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: technika-bármely szakos általá-
nos iskolai tanár. 

•  Elektronikus úton Rozgonyi János részére a 
batthyany.erd@gmail.com e-mail címen keresz-
tül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. júni-
us 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje: 
•  a helyben szokásos módon – 2015. június 3.
•  Az iskola honlapján – 2015. június 3.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigaz-
gatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató 
által az NKI részére megküldött adatokat tartal-
mazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel. 
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Tizenkilenc éves története alatt először ren-
dezték Érden a Mozdulj, Magyarország! elne-
vezésű, a fittséget mérő versenyt. A módszert 
dr. F. Mérey Ildikó egyetemi docens dolgozta 
ki mintegy húsz esztendeje, és az iskolák 80 
százaléka használja.

A szakember szerint a diá-
kok fele nem éri el a könnyű 
fizikai és a hatékony szelle-
mi munka elvégzéséhez 
szükséges szintet. Az érdi 
versenyen részt vevők vi-
szont jól teljesítettek.

Mozdulj, Magyarország! 
elnevezéssel tizenkilence-
dik alkalommal  rendeztek 
június 6-án országos, egész-
ségközpontú fittséget mérő 
versenyt. A mérési módszert 
dr. F. Mérey Ildikó testnevelő 
tanár, címzetes egyetemi do-
cens dolgozta ki még a ’90-es 
évek közepén. A Hungarofit 
és Mini Hungarofit mérések 
azóta országszerte elterjed-
tek az iskolákban, évente 
egyszer pedig központi ver-
senyt rendeznek – nemcsak 
a diákoknak, hanem 3-tól 
akár 99 éves korig. 

Az idei versenyt Érden, a 
Batthyány tornacsarnokban 

tartották, 19 csapat részvéte-
lével. A három-háromfős csa-
patok családi, illetve nyílt 
kategóriában indulhattak a 
motorikus próbákban; több-
ségben az érdi sportiskolások 
– és családjaik – jelentkeztek 
a megmérettetésre, de érkez-
tek más iskolákból, illetve te-
lepülésekről is, óvodásoktól a 
középkorúakig. Az elért ered-
mény minden résztvevő szá-
mára megmutatta, hogy 
mennyire terhelhető, milyen 
az általános fizikai állapota, 
állóképessége; mindezt négy 
gyakorlat – helyből távolug-
rás, hanyattfekvésből felülés, 
törzsemelés, fekvőtámasz –, 
valamint tizenkét perces fu-
tás segítségével.

A mozgás csak akkor 
gyógyszer, ha szervezetün-
ket optimális mértékben ter-
heljük. Ehhez nyújt segítsé-
get a Hungarofit mérés.

Mivel a hazai iskolák 80 
százaléka alkalmazza mód-
szerünket és küldi az adato-
kat, kétmillió mérési ered-
mény van a birtokunkban. 
Tudjuk, mi a könnyű fizikai 
és a hatékony szellemi mun-
ka elvégzéséhez szükséges 
szint. A gyerekek több mint 
ötven százaléka ezt nem éri 
el – nyilatkozta lapunknak F. 
Mérey Ildikó, aki úgy látja: a 
mérések hatására a testne-
velők jobban odafigyelnek a 
gyerekek általános állapotá-
ra, ám a program nem csu-
pán a mérésről, hanem a fel-
zárkóztatásról szólna.

A cél az lenne, hogy vala-
mennyi gyerek legkésőbb 
négy év alatt elérje a könnyű 
fizikai és a hatékony szelle-
mi munka elvégzéséhez 
szükséges szintet. Ez azon-
ban már nem valósulhat 
meg, mivel idén új mérési 
rendszert vezettek be az is-
kolákban, kötelező jelleggel 
– tette hozzá a szakember, 
aki évente rendez versenye-
ket a még, illetve már nem 
iskolás korosztálynak is.

Kilencven ember indulhat 
egyszerre méréseinken; volt 
már hároméves és volt nyolc-
van év feletti indulónk is. Ez 

az első alkalom, hogy Érden 
rendeztük a Mozdulj, 
Magyarország!-ot. Köszönet 
illeti a város polgármesterét, 
illetve a sportiskola igazgató-
ját, tanárait, akiktől nagyon 
sok segítséget kaptunk. Érd 
megérdemli ezt a versenyt – 
tette hozzá F. Mérey Ildikó, 
aki a próbák után úgy nyilat-
kozott: szépen helytálltak az 
indulók, és jó eredményeket 
értek el, a nagy meleg dacára.

Szeretnénk idén ősszel is 
egy versenyt, a felnőttek szá-
mára, itt, Érden, ha van rá 
igény. Az biztos, hogy jövőre 
is lesz Mozdulj, Magyaror-
szág!, hiszen húszéves lesz a 
kezdeményezés – tette hozzá 
a szakember, aki Simó Ká-
roly Fidesz–KDNP-s alpol-
gármesterrel adta át a díja-
kat és ajándékokat a legfit-
tebb versenyzőknek, illetve a 
legjobb eredményt elért csa-
ládi és nyílt kategóriában in-
duló csapatoknak. Nemcsak 
a díjazottak lehettek elége-
dettek, hanem minden részt-
vevő, hiszen ajándék pólót, 
emléklapot vihettek haza a 
Simicskó István sportért fe-
lelős államtitkár fővédnöksé-
ge, T. Mészáros András pol-
gármester és Zombor Gábor 
egészségügyért felelős ál-
lamtitkár védnöksége alatt 
zajló, jó hangulatú, labdajá-
tékokkal tarkított rendez-
vényről. n Á. K. 

Kézműves programokkal, kirándulásokkal, elő-
adásokkal, bemutatókkal várja az iskolásokat a 
Szociális Gondozó Központ tagintézményeiben, 
a Családsegítő Szolgálatnál és a Gyermekjólé-
ti Központban. Ez már a hetedik Parkoló nyár 
Érden és Diósdon – de ebben a Parkolóban 
lustálkodásra nemigen lesz lehetőség. 

Az ingyenes, főleg halmo-
zottan hátrányos helyzetű 
gyerekeknek szóló Parkoló 
program június 22-től au-
gusztus 18-ig tart. Hétfőn-
ként a családok átmeneti ott-
honában élő gyerekeket vár-
ják a családgondozók a Park-
városi Közösségi Házban 
működő irodában, kedden az 
Enikő utca 2/A szám alatti if-
júsági irodában tartanak 
kézműves foglalkozásokat, 
ügyességi szabadtéri játéko-
kat reggel tíz és délután két 
óra között. Szerdánként Di-
ósdon rendezik meg ugyan-

ezt a programot, csütörtö-
könként pedig Kiss Sándor 
szociális munkás mutatja 
meg Érd és a környező tele-
pülések értékeit, nevezetes-
ségeit a gyerekeknek. Pénte-
kenként távolabbra is elláto-
gatnak a parkolósok: megné-
zik többek közt a Parlamen-
tet, a Budakeszi Vadaspar-
kot, a martonvásári kastélyt.

– A péntekiek „jutalomki-
rándulások”, amelyekre csak 
tíz-tíz gyermeket tudunk el-
vinni, de a többiek sem marad-
nak program nélkül: a park-
városi klubban várjuk a fiata-

lokat déltől négy óráig – mond-
ta érdeklődésünkre Rákosi 
Aglája, az Ifjúsági Informáci-
ós és Tanácsadó Iroda irányí-
tója, aki kollégáival együtt 
azon dolgozik, hogy minél tar-
talmasabb szünidőt biztosít-
son azoknak a gyerekeknek, 
akiknek ez a program jelenti a 

nyári kikapcsolódást. A rá-
szoruló családok gyakran 
még a városi napközis tábor 
kedvezményes étkezési díját 
sem tudják megfizetni, hiszen 
van, ahol három-négy iskolás 
korú gyermek vakációjáról 
kell gondoskodni – mutatott rá 
Récsei Krisztina, a Szociális 

Gondozó Központ intézmény-
vezetője, hozzátéve: a Parkoló 
program résztvevőit a Tesco 
áruház jóvoltából mindennap 
megvendégelik: a szendvi-
csek, üdítők mellett közös pa-
lacsintasütéssel, nyár végén 
pedig a hagyományos Duna-
parti bográcsozással várják a 
gyerekeket. 

– A Parkoló programban 
részt vevők mindezek mellett 
olyan háztartási, életvezetési 
ismereteket is elsajátítanak, 
amelyekre otthon esetleg 
nincs módjuk. Nagy hang-
súlyt fektetünk a hagyomány-
őrzésre és arra is, hogy az ide 
járó gyerekek megtapasztal-
ják a segítő közösség erejét – 
hangsúlyozta Récsei Kriszti-
na. A Parkoló programhoz 
bármelyik iskolás csatlakoz-
hat a nyár folyamán (szülő 
vagy nagykorú testvér fel-
ügyeletével óvodás is), egyet-
len feltétel a szülői beleegyező 
nyilatkozat. n ÁdÁm Katalin

Felvonultak és látványos gálaműsort is adtak a 
néptáncosok, meseelőadások és hagyományőrző 
népi játékok várták a legkisebbeket, a Csík zenekar 
is koncertet adott a Mezőföldi Vásáron. Újdonság 
volt viszont a székelykáposzta- és galuskafőző 
verseny, amelynek díjnyertes alkotásaiból nem 
maradt egy falat sem. 

Talán sokan nem tudják, 
hogy földrajzi szempontból és 
népi hagyományok tekinteté-
ben is Érd a mezőföldhöz kötő-
dik. A Szepes Gyula Művelődé-
si Központ elődeink kultúrájá-
nak és hagyományainak fel-
elevenítése céljából, pár éve a 

százhalombattai Pesovár Fe-
renc Iskola Forrás Néptánc-
együttesének gálaműsorával 
indította el a Mezőföldi Vásár 
nevű rendezvénysorozatot, 
amely – a helyi hagyomány-
ápoló egyesületeknek és cso-
portok csatlakozásával – mára 

hatalmas népzenei, néptánc- 
és kézműves fesztivállá nőtte 
ki magát városunkban.

 Június 6-án késő estig min-
denki meglelhette a főtéri 
nagyszínpadon, a Pelikán sé-
tányon, a művelődési központ-
ban és a múzeumkertben is a 
szívéhez legközelebb álló 
programokat. A mezőföldi vá-
sárt a Bukovinai Székelyek 
Egyesülete a „galuska”, azaz 
töltöttkáposzta-főző verseny-
nyel indította (lásd keretes írá-
sunkat). Természetesen a ne-
vezők ízesebbnél ízesebb főzt-
jét a látogatók is megkóstol-
hatták, majd a kevésbé fiatal 
nemzedék képviselőit a nem-
zetiségek műsora marasztalta 
még a kocsiszín hűvösében, 
akik a Rosenbrücke és a Roz-
maring német kórus, a Bukovi-
nai Székely Népdalkör és az 
Igraj kolo rác tánccsoport elő-
adásában gyönyörködhettek.

Mindeközben a nagyszínpa-
don főként a gyermekeknek és 
a fiataloknak kedveztek a fel-
lépők. A szabadtéri színpad 
produkcióit a Hudák Ágnes 
vezette Kisharang néptánc-
együttes nyitotta meg, és bár a 
szervezőkkel együtt mindenki 
örült a nyári melegnek, a forró 
napsütés miatt üresek marad-
tak a széksorok. Ez korántsem 
jelentette a közönség hiányát, 
csak azt, hogy az érdeklődők a 
környező fák árnyéka alatt él-
vezték a szabadtéri fellépők 
műsorát. 

A rendezvény igazi vásári 
jellegét a mesterségek sétánya 
adta, ahol a gyerekek – meg 
persze nem csak ők – kipróbál-
hatták a csuhézást, a kovácso-
lást meg agyagozást is. Volt 

persze körhinta, mint a vásá-
rokon szokás, meg sok más, az 
apróságok számára kipróbál-
ni való szerkezet.

A Ládafia bábszínház elő-
adását Illyés Szabó Anna szé-
kely mesemondó műsora kö-
vette, majd a Fonó zenekar 
koncertjének örülhettek a nép-
zene szerelmesei. Falvaink 
jussa címmel, a színházterem-

ben pedig fergeteges gálamű-
sort adott a Pesovár Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Forrás Néptáncegyüttese.

A nagyszínpad előtt rögtön-
zött táncházban bárki kedvére 
rophatta a Pittyendáré zene-
kar muzsikájára. A vásár 
csúcspontja azonban kétség-
telenül a Csík zenekar élő kon-
certje volt. n BÁlint Edit

Hatalmas népzenei, néptánc- és kézműves fesztivállá nőtte ki magát a Mezőföldi Vásár Érden 

Ettünk, ittunk, jót mulattunk!

A helyi hagyományápoló egyesületek és csoportok csatlakozásával komoly fesztivállá lett a Mezőföldi Vásár

Csibi András a szakma képviselőjeként vett részt a galuskafőző 
verseny zsűrijének munkájában

Galuska? Galuska. Galuska!
Először, de hagyomány-

teremtő szándékkal hir-
dette meg az Érdi Bukovi-
nai Székelyek Egyesülete 
töltöttkáposzta-, illetve 
galuskafőző-versenyét a 
Mezőföldi Vásáron. Ez 
nem két különböző étel! A 
bukovinai székelyek ga-
luskának nevezik azt a 
káposztalevélbe csavart, 
darált húsból készített 
ételt, amit mi töltött ká-
posztaként ismerünk. Lé-
nyeges különbség még, 
hogy a székelyek nem a 
savanyú, hanem az édes, 
nyári káposztából főzik a 
„galuskát”. A zsűri Csibi 
András szakács elnökle-
tével – az ízvilág-harmó-
nia, zamat, illat, állag és 
végül az összbenyomás 

alapján – csaknem egyön-
tetűen Zelenkáné Csernik 
Ilonkának ítélte a fődíjat. 

A bukovinai töltött ká-
poszta titka, hogy a nyári 
káposzta levelébe gön-
gyölt, rizzsel dúsított hús-
galuskákat három-négy 
órán keresztül, nagyon 
lassan főzik a tűzhely szé-
lén. Fűszerezéséhez sót, 
borsot, csombort és kaprot 
is használnak. A különle-
ges ízhatás kedvéért 
akadt, aki torma-, illetve 
szőlőleveleket töltött meg, 
sőt olyan is, aki sonkalével 
öntötte fel, és némi kolozs-
vári szalonnával is „meg-
bolondította” a galuskáját. 
Utóbbi ízekért Domokos 
Gyuláné főztje nyerte el a 
közönség különdíját.  n BE

Mára beépült a pusztaság
A Mezőföld Magyarország egyik földrajzi középtája a Duná-
tól nyugatra, a Sió és a Duna között – írja szócikkében a 
Wikipédia.  Földrajzilag az Alföldhöz tartozik, közigazgatási 
szempontból Fejér és Tolna megye területére esik. Tenger-
szint feletti magassága 100–180 m. Földje főleg homokos és 
kőzetlisztes, ezt az anyagot a Dunántúli-középhegység pa-
takjai rakták le. Eredetileg füves puszta volt. Ide tartozik a 
többi között az Érd–Ercsi-hátság, a Velencei-medence és a 
Sárvíz-völgy is.

Idén is Parkoló, kezet-lábat megmozgató programokkal

Ide egész nyáron mindenkit várnak 

Tavaly Martonvásárra is kirándultak a gyerekek, idén a Budakeszi 
Vadasparkba is látogathatnak 

A gyerekek több mint fele nem éri el a minimális fittségi szintet 

Mozdulj, Magyarország, mozdulj, Érd!

A díjazottak:
(korcsoportok és nemek szerint)
Óvodás: Fehér Bora, Németh Kornél
7–11 év: Csépe Orsolya, Harmos 

Márton
12–14 év: Györgylőrincz Krisztina, 

Virág Balázs
15–18 év: Lazók Dominika, Huttka 

Martin
19–25 év: Benke Luca, -
26–45 év: Csépe Panni, Harmos 

Ferenc
46+: Setényi Márta, Kaszás Gábor

Legkisebb legfittebb: 
Fehér Bora (5 éves)

Abszolút legfittebb: Csépe Panni 
(41 éves) 

A legfittebb családi csapat:
I. hely: Csépe Csapat
II. hely: Szuper Hármas
III. hely: Szikrák

Nyílt csapat:
I. hely: Fantasztikus Hármas
II. hely: Jampik
III. hely: Yacht Club Agárd
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Három arany- és egy bronzéremmel tértek haza 
az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola hatodikos 
diákjai a Fogyatékosok Országos Diák- és Sza-
badidősport Szövetsége által rendezett zánkai 
diákolimpiáról. 

A minden esztendőben 
megtartott országos sport
rendezvényt a tanulásban 
akadályozott gyerekeknek 
szervezik. Csak azok a diá
kok kerülhettek be a zánkai 
döntőbe, akik a megyei verse
nyeken a legjobban teljesítet
tek – tudtuk meg Kevere
schánné Szabó Máriától, a 
Móra iskola testnevelő
tanárától, a diákok felkészítő
jétől, aki hozzátette azt is: a 

tanítványok nem először tér
tek haza olimpikonként a Ba
latonról. Tavaly egy arany, 
két ezüst, egy bronzérmet 
szereztek. 

A Móra hatodikos lányok
ból álló négyfős csapata az 
idei diákolimpián futószá
mokban, kislabdahajításban, 
magas és távolugrásban in
dult. Nem volt egyszerű dol
guk, ahogy a többi résztvevő
nek sem, hiszen a versenyek 

szabadtéren, zuhogó esőben 
zajlottak.

– Nagyon büszkék vagyunk 
a diákjainkra, hiszen a har
madik korcsoportban a mi lá
nyaink voltak a legeredmé
nyesebbek, amiért kupát is 
kaptak. Ki kell emelnem Maj
sai Enikőt, aki mind kislab
da hajításban, mind a 300 
mes síkfutásban olimpikon 
lett, svédváltóban pedig 
bronzérmes. Juhász Kriszti
na az 1500 mes síkfutásban 
lett az első – mondta Keve
reschánné, hozzátéve: az idei 
versenyen nyolcszáz gyermek 
vetélkedett, és az volt a külön
legessége, hogy először indul
hattak látás, hallás és moz
gássérültek is. n Á. K.  

Az Érdi VSE sakkszakosztá
lya első alkalommal hirdetett 
meg az érdi általános iskolások 
részére versenyt, hogy a sakkjá
tékot népszerűsítse Érden. A 
felhívásra öt általános iskola – a 
Bolyai, a Vörösmarty, a Mariá
num, a Kőrösi, a Batthyány – ta
nulói jelentkeztek, 20 fiú és 5 
lány indult. A legerősebbek a 

mezőnyben a bolyaisok voltak: 
14 versenyzőt indítottak. A for
dulókat csoportonkénti körmér
kőzéssel, kétszer tizenöt perces 
játékidővel, a rapidsakk szabá
lyai szerint bonyolították. A lá
nyok és a fiúk együtt versenyez
tek. A verseny végét követően a 
résztvevőket korcsoportonként 
díjazták a szervezők.  n H. J. 

Június 12. és 28. között először rendezik meg az 
Európa Játékokat, amelyet Azerbajdzsán fővárosá-
ban, Bakuban tartanak. Tizenkét sportág képvisel-
teti magát a versenyen, amely egyben a jövő nyári 
riói olimpia kvalifikációs viadala is. Öt érdi is ott lesz. 

Az esemény tulajdonkép
pen egy kontinensolimpiá
nak is beillik, hiszen nagy
részt azok a sportágak mé
rettetik meg magukat, ame
lyek az ötkarikás játékokon 
is a programban vannak. 
Összesen 253 versenyszám
ban indulnak versenyzők. A 
magyarok közel 200 sportoló
val és a technikai stábbal 
utaznak ki. 

Érdről Dénes Mercédesz, az 
Érdi Spartacus birkózója 53 
kilogrammban indul. Ott lesz a 
már a pécsi Multi Alarm SE 

színeiben tollaslabdázó, de 
érdi nevelésű Sárosi Laura, 
valamint az Érdi Úszó Sport 
Kft.ből Sós Dániel és Tekauer 
Márk, akiket edzőjük, Selme
ci Attila is elkísér a túrára.

A felkészülésről és a bakui 
esélyekről kérdeztük a részt
vevőket.

Dénes Mercédesz, az Érdi 
Spartacus birkózója: 

– Az Európa Játékok szá
momra szintfelmérő lesz, mert 
nemrég súlycsoportot váltot
tam. Örülnék egy éremnek, de 
rossz időben van ez a verseny, 
mert a szeptemberi világbaj
nokságra mi most alapozunk. 
Motivál, hogy ez a verseny egy 
ugródeszka lehet az ötkarikás 
játékokra, de az is motivál, 
hogy a most kezdő birkózólá

nyoknak megmutathassam, 
hogy igenis van jövője a ma
gyar női birkózásnak. Elját
szottam a gondolattal, hogy 
Rio de Janeiróban szerepeljek, 
érmet szerezzek, bár én úgy 

gondolom, hogy a 2020as toki
ói olimpia lesz a mindent elsöp
rő versenyem.

Sós Dániel, az Érdi Úszó 
Sport Kft. versenyzője:

– Kemény időszak van mö
göttünk, ez jobban sikerült, 
mint az előző ciklus, szóval kí
váncsian várom az Európa Já
tékokat. Cél a döntőbe jutás, az 
európai ranglistán hetedik 
időm van 200 és 400 vegyesen, 
ötven pillangón pedig negyve
nedik körül vagyok. Itt nem 
számítunk nagy sikerre, az a 
lényeg, hogy bemelegedjek, 
érezzem a medencét. Nagy te
her lesz a vállamon, erre fel 
kell készülnöm. 200 és 400 mé
teres vegyes úszásban ott le
hetek az érem körüli helyeken, 
de nagyon sűrű a mezőny.

Tekauer Márk, az Érdi 
Úszó Sport Kft. versenyzője:

– Jól sikerült a felkészülés, 
az itthoni körülményekből si
került mindent kihozom. Egyé
ni csúcsokért megyek, remé
lem, 200 pillangón egy egyéni 

rekorddal sikerül döntőbe ke
rülnöm. A váltóval is szeret
nénk döntőt úszni. Mivel egy 
évvel fiatalabb vagyok a részt 
vevő korosztálynál, úgy ér
zem, az érmes helyek valame
lyike idén még nem reális cél, 
inkább jövőre lesz az. Most a 
döntő a lényeg.

Selmeci Attila, az Érdi Úszó 
Sport Kft edzője lapunkak azt 
mondta: abban bízik, hogy bi
zonyíthatják: a megkezdett 
munka eredményes. – Mindkét 
fiú jó formában van. Az elmúlt 

időszak tesztversenyei azt bi
zonyítják, hogy jó úton járnak 
a felkészülésben. Egy ilyen vi
lágverseny, mint a bakui, más 
nagyságrendű megmérette
tés, mint az eddigiek. Nagy 
lesz a drukk, de bízom benne, 
mindenki képes lesz egyéni 
rekordot produkálni – ez az 
elvárás – mondta az edző. 

Dénes Mercédeszért június 
16án, Sárosi Lauráért 22én, 
az úszókért pedig 23án szorít
hatunk.

n DomonKos BÁlint

Mindenki az álmos és az érdieknek már tét nél-
küli mérkőzés végét várta a tikkasztó hőségben: 
a gyakorlatilag eseménytelen első félidő után a 
második hozott némi felüdülést, az igazi azonban 
a harmadik félidő volt, amikor az Érdi VSE bajnok-
ságot megnyerő játékosai átvehették a kupát. 

A mérkőzés előtt az Érdi 
VSE elnöksége az aktív labda
rúgópályafutását befejező Ja
kab Árpádot búcsúztatta, aki 
30 évvel ezelőtt a serdülő csa
patban lett igazolt játékos, és 
az Érdi VSE számos sikerében 
játszott meghatározó szerepet.

Kánikulában kezdődött a 
mérkőzés és talán ennek is 

volt köszönhető, hogy a játé
kosok takarékoskodtak az 
energiájukkal, így nem volt 
különösebben nagy az iram. 
Az első hazai lehetőségre a 
félidő közepéig kellett várni, 
de Csizmadia Z. lövése elke
rülte a kaput. Válaszul a ven
dégek előtt is adódott egy le
hetőség, de a védők menteni 

tudtak.  A kapuk előtt alig volt 
izgalmas jelenet, így egy ese
ménytelen első félidő után me
hettek pihenőre a csapatok.

A második félidőre feljavult 
az érdi csapat játéka és már 
több focira emlékeztető pilla
natot is láthattak a nézők. Az 
55. percben a mérkőzés leg
szebb momentuma ragadtatta 
tapsra a kilátogató nézőket. 
Héray L. visszatette a labdát 
Kovács B.nek, aki két testcsel 
után a 16os vonaláról csavart 
a kapu jobb oldalába: 10. Né
hány perccel később végleg el
dőlt a találkozó. Brkic D. jobb 
oldali beadását Héray L. 
csúsztatta a kapuba: 20.

A kétgólos hazai vezetés 
birtokában visszavett az ad
dig sem túl nagy iramból az 
érdi csapat, a játékosok már 
a találkozó végét várták, 
hogy kezdődhessen az igazi 
ünneplés: az érem és a baj
noki serleg átadása. 

A találkozót követően a 
szurkolók hosszan köszön
tötték és ünnepelték a baj
nokságot nyert csapatot, 
majd átadták az érmeket 
és bajnokot megillető ser

leget. A díjakat Benkő Ta
más, a Pest Megyei Labda
rúgó Szövetség elnöke és 
Németh András szakmai 
igazgató adták át. Az NB 
IIIban indulási jogot szer
zett csapatoknak június 
9ig kell a végső nevezést 
leadniuk, így az esetleges 
osztályozóról vag y cso
portbeosztásról a végső 
döntésre csak ezek után 
kerülhet sor. 

n Harmat Jenő

A Százhalombattai Városi Szabadidő Központ és 
Strand adott otthont a Pest megyei úszó csa-
patbajnokság második fordulójának, amelyen a 
házigazda mellett az érdiek, monoriak, budaörsi-
ek és váciak vettek részt. 

Az érdiek közel negyven 
úszót indítottak a 2003 és 2008 
között született versenyzők 
között, az 50 méteres gyors
úszástól egészen a 4szer szá
zas vegyesváltóig. A lebonyolí
tás értelmében minden évben 
négy helyszínen rendezik meg 
a Pest megyei csapatbajnoksá
got, így tavasszal és nyár ele
jén az első két, míg ősszel a 
másik két fordulót rendezik a 
résztvevők uszodáiban. Min
den versenyszámban a legjobb 

nyolc idővel rendelkező úszó 
szerez pontot egyesületének, 
amelyet a fordulók végén ösz
szegeznek – az első kilenc, a 
második hét, a nyolcadik egy 
pontot kap.

Vannak felnőtt versenyzők 
is, de ez a verseny leginkább 
az utánpótláskorúaknak 
szól – tájékoztatott Vízi Csa
ba szervező, aki elmondta: 
az egyik cél, hogy a fiatalabb 
versenyzők megtanuljanak 
versenyezni, mert önmagá

ban az edzésszituáció nem 
elég nekik.

A csapatbajnokság egyéb
ként a Jövő Bajnokai Prog
ram középmagyarországi 
felmérője volt, és minden 
résztvevő érmet vagy okle
velet kapott. A mostani ver
senyen több érdi is a dobo
gón végzett, ennek ellenére a 
második fordulóban nem si
került behozni lemaradásu
kat – ami még az első fordu
lós százhalombattai győze
lem után maradt –, ám nincs 
ok aggodalomra, hiszen ez a 
verseny nem csupán az ered
ményekért van. Az őszi, illet
ve a Mikulásnap környéki 
záró fordulóban még meg
nyerhetik az érdiek a csapat
bajnokságot.  n D. B. 

Újabb huszonnyolc érem
Hét arany, hét ezüst, ti

zenegy bronzérmet és öt 
ötödik, pontszerző helyet 
szereztek az Érdi Spartacus 
birkózói a hétvégi Magyar 
Bajnokságokon és válogató 
rangsorversenyen, míg a 
grapplingesek Olaszország
ban tettek ki magukért. A 
birkózók Tatabányán a diák 
országos bajnokság döntő
in, a veterán országos baj
nokságon, valamint kadet 
válogató versenyen vettek 
részt. A három versenyen 
hét arany, hét ezüst, tizen
egy bronzérmet, valamint öt 
ötödik, pontszerző helyet 
szereztek. Váncza István a 
hétvégi versenyen is maga
biztosan győzött, biztosítva 
ezzel a helyét az Európa és 

világbajnoki keretben.A ve
teránok a csapatversenyben 
a harmadik helyen végez
tek, Györe István, Varga 
Attila, Földesi István 
mindkét fogásnemben 
aranyérmet szerzett.

Az olaszországi Sassari 
városában rendezték a 
Grappling Európabajnok
ságot, ahol 53 kgban 
Lemák Diána Giben és 
NoGiben képviselte az ér
dieket. Spanyol ellenfelét 
pontozással verte, majd 
orosz ellenfelét legyőzve a 
döntőben ukrán riválisa el
len egy feszítés után megsé
rült a karja és részleges 
szalagszakadást szenve
dett, így ezüstérmet szer
zett. 

Érdi VSE–Nagykőrösi Kinizsi TL FC 20 (00) 

Utolsó félidő

Már edzenek a jövő bajnokai Érdi siker a fogyatékosok diákolimpiáján Sakkverseny negyedórában

Győztesek:
1. korcsoport fiú: Bajóti Andor Csoma, Bolyai J. Ált. Isk.
1. korcsoport lány: Demeter Jázmin, Bolyai J. Ált. Isk.  
2. korcsoport fiú: Árvai Tamás, Bolyai J. Ált. Isk.
2. korcsoport lány:  Horváth-Szulimán Szófia, ÉVSE
3. korcsoport fiú: Pálinkás Lőrinc Mihály, Mariánum  Ált. Isk.
4. korcsoport fiú: Micskó Máté, Vörösmarty M. Ált. Isk.

A játékosok már a találkozó végét várták, hogy kezdődhessen az igazi ünneplés

Érden zárult a Bozsik-program
A Magyar Labdarúgó Szövetség ebben az évben is 

meghirdette az utánpótláscsapatok részére az OTP 
Bank Bozsikprogramját. A program fő célkitűzései a 
labdarúgás tömegsporttá tétele, a tehetségkutatás és a 
tehetségek fejlesztése. A verseny és képzési rendszer 
kialakítása megfelel az UEFA és a FIFA szakmai köve
telményeinek. Május végén érdi fesztivállal búcsúzott a 
program az idényre. Az Érdi VSE U7 és U9 csapatai 
mellett a LiverBudaörs, a Páty, a Herceghalom, az Érdi 
Asterix, a ViaduktBiatorbágy és a Törökbálint LASE 
fiataljai vettek részt. A mintegy 130 gyermeknek az  
MLSZ által meghatározott keretek között hét állomá
son különböző elvárásoknak kellett megfelelni: négy 
állomáson egymás ellen játszottak, a maradék három 
állomáson a korosztály életkori sajátosságainak meg
felelő játékok és ügyességi feladatok vártak a fiatalok
ra – mondta el Molnár László utánpótlásedző, a ren
dezvény főszervezője. A fesztivált követően értékelték a 
legszebb gólokat, cseleket, szereléseket. Minden gyer
mek apró ajándékot kapott; csapatonként egy játékost 
pedig külön is díjaztak.  n H. J. 

Érdi Vse–nagykőrösi Kinizsi tl FC 2-0 (0-0)
Érd, 300 néző
Vezette: Fenyvesi Sz.
Érd: Kertész F. – Jakab Á. (Ebedli Z.), Csiszár Z., Süveges G. – 
Ország P., Papp G. (Feil M.), Csizmadia Z. (Héray L.), Kovács B. 
– Ország P., Gyurácz B. (Brkic D.), Pintér N. (Cservenka G.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Kovács B. 55’, Héray L. 60’

Öt érdi játékos indul a bakui kontinensolimpián, amelyen riói kvalifikációt nyernek a legjobbak 

Ekkora versenyen még egyikük sem volt 

Dénes Mercédesz (pirosban)

Sós Dániel, Tekauer Márk

Az úszóedző reméli, bizonyíthatják, hogy a megkezdett edzésmunka eredményes
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A nyilvánosság előtt csatlakozott T. Mészáros András 
polgármester ahhoz a kezdeményezéshez, ame-
lyet Al Gore volt amerikai alelnök indított útjára, s 
amelynek célja, hogy a decemberre tervezett párizsi 
klímacsúcsra 1 milliárd aláírás gyűljön össze, így ösz-
tönözve a világ vezetőit környezetünk hatékonyabb 
védelmére.

Tudta ön, hogy amennyiben a 
teljes szárazföldi jégtakaró elol-
vadna, akkor 65 méterrel emel-
kedne meg a tengerszint? És azt 
tudta, hogy az elmúlt száz évet 
tekintve Magyarországon és a 
világon is a 2014. év volt a legme-
legebb? Sőt, ha az üvegházhatá-
sú gázok kibocsátásának növe-
kedését nem állítjuk meg, nem 
csökkentjük a kibocsátott gázok 
mennyiségét, akkor 2100-ra to-
vábbi 4,8 fokot emelkedhet a hő-
mérséklet? És azzal tisztában 
van, hogy ha nem állítjuk meg a 
globális felmelegedést, akkor 
Magyarországon olyan, eddig 
ismeretlen betegségek jelenhet-
nek meg, mint a malária, a nyu-
gat-nílusi vírus vagy a dengue-
láz?

Nos, mindez ma reális ve-
szély. Olyannyira az, hogy 1980 
és 2011 között 7009, kifejezetten 
a klímaváltozással összefüggő 
katasztrófa – 
árvíz, rendkívül 
heves vihar, 
aszály, különle-
ges hő- vagy hi-
deghullám – volt 
a világban. Az 
Egyesült Álla-
mok Nobel-díjjal 
kitüntetett volt 
alelnöke, Al 
Gore e veszélyre 
figyelmeztetve vállalta, hogy 
egymilliárd ember támogatását 
gyűjti össze azért, hogy klí-
mánk védelme érdekében egy-

ségre és cselekvésre ösztönözze 
világunk 2015 decemberében 
Párizsban összegyűlő vezetőit.

Ezt a célt Magyarország köz-
társasági elnöke, Áder János is 
támogatja, s ehhez a kezdemé-
nyezéshez csatlakozott múlt hé-
ten Érd polgármestere is: T. Mé-
száros András a sajtó nyilvá-
nossága előtt regisztrálta ma-
gát az aláírók sorába, felhívva 
ezzel az Érden élők figyelmét is 
korunk talán legfenyegetőbb 
globális veszélyére.

Már érezzük  
a változást

A polgármester ennek kap-
csán elmondta: az elmúlt 50 év-
ben megsokszorozódott az em-
beri tevékenységgel összefüggő 
szén-dioxid és más, a légköri 
folyamatokat kedvezőtlenül be-

folyásoló káros anyag légkörbe 
jutása. Ennek következtében 
pedig vízválasztóhoz érkez-
tünk – klímánk védelme a 21. 

század legfontosabb kérdésévé 
lépett elő.

 „Az üvegházhatású gázok 
ma már olyan koncentrációban 
vannak jelen a mindössze né-
hány tíz kilométer vastagságú 
légkörünkben, ami drámaian 
befolyásolja földünk éghajlatát. 
A globális felmelegedés negatív 
hatásai mind szélsőségesebb 
időjárási viszonyokat, egyre 
több és egyre súlyosabb termé-
szeti katasztrófát idéznek elő. 
Mi már a saját bőrünkön érez-
zük a klímaváltozás negatív 
következményeit, és szembe 
kell néznünk azzal, hogy közel 
a pillanat, amikor a folyamatok 
végleg visszafordíthatatlanná 

válnak” – olvasha-
tó az elobolygonk.
hu honlapon, amely 
Áder János köztár-
sasági elnök kez-
deményezésére jött 
létre, és amelyen 
keresztül a környe-
zetvédelemért és 
az élhető jövőért 
elkötelezett embe-
rek csatlakozhat-

nak Al Gore volt amerikai alel-
nök aláírás-gyűjtési akciójához.

T. Mészáros András hangsú-
lyozta: egymilliárd aláírás ösz-

szegyűjtése a cél, ez alapján 
Magyarországnak kb. egymil-
lió, Érdnek mintegy ötezer alá-
írást kellene prezentálnia. „Hi-
szem, hogy van ennyi környe-
zettudatos ember Érden” – fo-
galmazott a polgármester.

Egy kísérlet  
már elbukott

Ezért – csatlakozva Magyar-
ország köztársasági elnökének 
felhívásához – T. Mészáros And-
rás arra kért minden, a jövőről 
felelősen gondolkodó érdit, hogy 
egyetértése esetén klímavoksá-
val csatlakozzon ahhoz a tervek 
szerint egymilliárd emberhez, 
akinek szavát minden ország 
vezetőjének figyelembe kell ven-
nie az év végi párizsi klímacsú-
cson. Ezen 200 ország vezetői 
gyűlnek majd össze azért, hogy 
az ENSZ égisze alatt zajló klí-
matárgyalások keretében egy 
2021-től érvényes szabályrend-
szert fogadjanak el a világ ösz-
szes országa számára. A párizsi 
megállapodás a jelenleg érvény-
ben lévő Kiotói Jegyzőkönyvet 
hivatott leváltani, amely csak 
fejlett ipari országok számára – 
és azok közül sem mindegyikre 

– állapít meg klímavédelmi köte-
lezettséget.

Az aláírásokat gyűjtő honla-
pon olvasható: a leendő párizsi 
megállapodás célja, hogy az ipa-
ri forradalomkor mért szinthez 
képest 2 Celsius-fok alatt tartsa 
a légkör felmelegedésének mér-
tékét. A tudóstársadalom sze-
rint ugyanis ez az a mérték, 
amivel a felmelegedés hatásai 
még kezelhetők. A kritikus szint 
felett gleccserek, tengerparti 
városok és szigetek tűnnének el, 
felgyorsulna növények és álla-
tok kihalása, szélsőséges éghaj-
lati viszonyok alakulnának ki, 
és súlyos járványok pusztítaná-
nak ott is, ahol ilyen egészség-
ügyi kockázatokkal eddig nem 
kellett számolni. A párizsi klí-
mamegállapodás az utolsó esély 
arra, hogy ezt a katasztrófát 
megelőzzük. 

Hat éve a világ vezetői Kop-
penhágában kísérletet tettek 
egy hasonló megegyezésre, de 
akkor kudarcot vallottak. Ha az 
idén sem sikerül egy egész vi-
lágra kiterjedő egyezményt tető 
alá hozni, akkor az egyre in-
kább felgyorsuló globális felme-
legedés visszafordíthatatlanná 
válik.

n Fekete Zoltán

Ha örökbe fogadná Femit 
vagy Brúnót, vegye fel a kap-
csolatot a Sirius Állat- és Ter-
mészetvédelmi Alapítvány, 
Érd munkatársaival. Telefon: 
06-30-276-6071 vagy 06-30-
9 10 - 6 9 8 7,  E - m a i l : 
siriusalapitvany@gmail.com.

A többi gazdikeresőt pedig 
meg talá lja a w w w.
siriusalapitvany.hu webolda-
lon. Adószám: 18707379-1-13, 
Bankszámlaszám: 10403136-
49534949-49521015

Femi kedves, élénk mamaku-
tya, kölykeivel együtt került 
gondozásunkba. Más kutyák-
kal gyakran viselkedik ellensé-
gesen, így egyedüli kedvencnek 
ajánljuk. A kölykök már önál-
lók, Femi ivartalanítva keres új 
gazdit.

Brúnó Gazdái külföldre költö-
zése miatt került a menhelyre. 4 
év körüli, ivartalanított kan. Ha-
talmas, csontos alkatú kutyus. 
Eléggé megviselte a menhelyi 
környezet, de már feldolgozta. 
Barátságos, érzékeny természe-
tű, néha kissé önfejű. 

Egymilliárd támogató aláírást gyűjtenek a világ vezetőinek figyelmeztetésére – Ön is csatlakozhat

A klímakatasztrófa immár reális veszély Magyarországon is

Akik példát mutatnak 
Magyarországról számos közismert személy csatlakozott 
már aláírásával az akcióhoz, köztük az érdi kötődésű No-
vák Péter kultúrmunkás, zenész, Juhász Árpád geológus, 
Gryllus Dániel zeneszerző, a Kaláka együttes vezetője, Mo-
csai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora, Reviczky Gábor 
színművész, Hűvösvölgyi Ildikó színművésznő.

Gazdikereső
Tyúkokkal a környezetvé-

delemért elnevezéssel hir-
detett akciót az Érd és Tér-
sége Hulladékkezelési Non-
profit Kft. 1350 tyúkot osz-
tottak szét, hogy így csök-
kentsék a zöldhulladék 
mennyiségét, amely máskü-
lönben a lerakóba vagy a 
komposztálóba kerülne. 
Azok az érdi, diósdi lakosok 
igényelhették a jószágokat, 
akiknek nincs díjfizetési 
tartozásuk az ÉTH felé. Az 
igénylők többsége 5 szár-
nyast vihetett haza, teljesen 

ingyen. Mindenki saját 
maga köteles gondoskodni 
az állatokról: megfelelő kö-
rülmények között kell tarta-
ni őket, és szerződés értel-
mében egy évig nem vághat-
ják le a jószágokat. A tojás 
pedig addig is tiszta haszon. 
Az egyedülálló kezdeménye-
zést nagy érdeklődés kísér-
te. Amennyiben az akció be-
váltja a hozzá fűzött remé-
nyeket és így valóban csök-
kenthető a zöldhulladék 
mennyisége, akkor jövőre is 
meghirdetik az akciót.

Szemét helyett tyúkot!

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..

A NewMGM Zrt. felvételt hirdet

gépészmérnök •karbantartó
betanítottmunkásmunkakörökre.

Jelentkezni e-mailen:
office@mgm-bearing.com lehet. 23

90
77

Ingyenes szállás, előleglehetőség.
Zalaegerszegre betanított

munkásokat keresünk 3 műszakos
munkarendbe.

Telefon: 30/791-0950

Érdi zöldség-gyümölcs üzletünkbe
keresünk teljes munkaidős

munkára megbízható, szorgalmas

árufeltöltőt, árupakolót.
Érdeklődni: 06-30/9312-514 23
81
01

Sóskúti üzemünkbe galván szak-
munkást, villanyszerelőt, kar-
bantartót keresünk önálló bejá-
rással. T:06-1-249-9837,
aerometal@gmail.com

KONTÉNER

Sitt-észöldhulladék-
szállítás4–5–6m3

konténerrel!
T: 06-30-9-485-901 24

20
53

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

24
05

40

KIADÓ INGATLAN

Különbözőméretű
raktárhelyiségekkiadók
a diósdi Csapágygyár telephelyén.

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

90
80

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.

24
05

37

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 24

05
38

ÁLLÁST KERES

Kőműves azonnali kezdéssel
munkát keres magánszemély-
nek. T:06-20-434-5724

VÁLLALKOZÁS

23
16

99

AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

kedvezőáron,precízen,gyorsan!
• Cégalapítás • Cégmódosítás
• Ingatlan adásvételi szerződés

• Kártérítés
Dr. Bódis-Gill Borbála

ügyvéd
2030 Érd, Lőcsi út 4–8. I. emelet

Tel: (+36) 30 570-2009
Email: bgb@legalservice.hu

Ügyvédi
tevékenység
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PRÉSELT EPERLÉ- ÉS
LEKVÁRVÁSÁR!

100%-os natúr, préselt EPERLÉ-
ALMÁVAL 3 literes kiszerelésben,
valamint ALMALÉ és ŐSZILÉ-

ALMÁVAL 5 literes kiszerelésben
termelői áron megvásárolható!
EPERLEKVÁR dédanyáink receptje alapján.

Tartósítószer, színezék és mesterséges aroma mentesen!
Érden, Diósdon, Tárnokon ingyenes házhoz szállítás.
TEL: 30/2721769, www.fInoMgyuMoLcSLE.hu
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Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

21
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25
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KERTFENNTARTÁS!
Kertépítés, fűkaszálás, sövény-
nyírás, fakivágás, tereprendezés.
T: 06-20-396-1933

23
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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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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

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

T: 06-20-991-3405

24
22

77

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

24
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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

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

82
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Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is!
Klímaszerelés, karbantartás.

T:06 20 467 7693 22
54

07

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

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

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

17
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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

Jó állapotú cseresznye hálószoba-
bútor, sarok étkezőgarnitúra, 2
db retro bőrönd, WC magasító
eladó. T:06-30-568-8942, 06-23-
365-991

MASSZŐR gyakorlattal teljes test-
masszázst(hát,láb,talp,kéz), vál-
lal T:06-70-645-1034

Mátraszentimrei örökös üdülési-
jog eladó. Cserélhetőség Sop-
ron, Harkány. T:06-30-319-6409

HÁZTARTÁS

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

TELEK

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

ÁLLAT - NÖVÉNY

Árútermelő gyümölcsös Érd bel-
területén, teljes felszereltség-
gel, betegség okán méltányo-
san bérelhető. Bakos István
T:06-20-423-0379

ALBÉRLET

Bútorozott szoba hölgy részére
kiadó, jó közlekedéssel, parko-
lással. T:06-20-434-5724

Nyitva:
H-P: 10-18

Bp., XI. ker.
Bartók Béla út 52.
Tel.: 06-20/579-3939

H
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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

ÜZLET, IRODA

Érden kiadó 50 és 100 NM helyi-
ségek! Aszfaltos út, ipari áram
van. T:06-20-264-7849

A régi kenyérgyár területén kia-
dók irodák, műhelyek, raktárak.
T:06-70-332-5544

Kiadó egy 16 és 18 nm üzlet vagy
iroda egyben. T:06-23-365-891

SZABADIDŐ

TORESZ
MIN IGOLF ÉS
NYÁRI TÁBOR

A múzeum udvarán
Érd, BUDAI ÚT 4.

2015. június 22–26. és
július 6–10. között.

Érdeklődni: 06-309-480-235
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INGATLAN

Kiváló befektetés! Érd központjá-
ban 4 emeletes II. emeleti 57
nm+közös helyiségek, felújított
alacsony rezsijű, azonnal köl-
tözhető üres lakás eladó. A ház
kívülről szigetelt. T:06-20-
9-528-299

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

Sürgősen eladó ház! Egy telken
két különbejáratú lakás. Érd
központi helyen 5 percre min-
den elérhető. T:06-30-568-
8942, 06-23-365-991

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

ÁLLÁST KÍNÁL

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)

RAKTÁROSOKAT
KERES

(dízel targoncavezetői engedéllyel)

Előny az épületgépészeti tapasztalat.

Önéletrajzokat a
szaboi@megatherm.hu-ra lehet küldeni.
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A kludi kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ
munkakörbe.

K Ö V E T E L M É N Y E K :
erkölcsi bizonyítvány

egészségügyi alkalmasság

É RD E K LŐDN I T E L E FONON :
06-23/886-437

mobil: 06-31/780-8441 izrael József

JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN:
kludi SZERElVÉNYEk kFT.

2049 diósd, Homokbánya u. 75.
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Új címünk: 2030 Érd, Felső u. 1.
megváltozott telefonszámunk:  

06-23-520-117

Kedves Olvasóink!
Az Érdi Újság szerkesztősége 

2015. április 1-jétől új helyen,  

megújult környezetben várja  

jelenlegi és leendő partnereit.

Érdi  Újság

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

06-23-520-117

Kedves Olvasóink!
Az Érdi Újság szerkesztősége 

2015. április 1-jétől új helyen,  

megújult környezetben várja  

jelenlegi és leendő partnereit.

Érdi  Újság
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Történelemversenyen ért el sikereket az Érdligeti 
iskola két autista diákja: a nyolcadikos Farkasfalvi-
Ugron Ambrus négyezerből került a legjobb 23 
közé, a hatodikos Kovács Bence pedig a Bendegúz 
Akadémia által meghirdetett tudásbajnokságon 
Pest megye legkiválóbbja volt, az országos meg-
mérettetésen pedig a 9. helyen végzett.

Tizennyolcadik helyen vég-
zett a 7–8. évfolyamos tanulók 
országos történelem tanulmá-
nyi versenyén az Érdligeti is-
kola 8. c osztályos diákja, Far-
kasfalvi-Ugron Ambrus. A 
Nyugat-magyarországi Egye-
tem Regionális Pedagógiai 
Szolgáltató és Kutató Központ-
ja 21. alkalommal rendezte 
meg ezt a rangos versenyt; az 
idei téma az Árpád-ház kora-
beli Magyarország volt.

A vaol.hu cikke szerint 419 
iskola négyezer diákja indult az 
első (iskolai) fordulón, míg a me-
gyein 386 versenyző vett részt, 
az áprilisi országos döntőbe pe-
dig már csak 23 diák kerülhe-
tett be. A 18. helyre nemcsak 
ezért lehet büszke Ambrus és 

iskolája, hanem azért is, mert 
ezt a sikert egy Asperger-
szindrómás (ez az autizmus 
enyhébb formája) diák érte el.

– Az Asperger-szindró-
másokra jellemző, hogy vala-
miben kiemelkednek az átlag-
ból. Ambrus nagyon könnyen 
jegyzi meg és dolgozza fel az 
információkat, és szereti a tör-
ténelmet; édesanyja történe-
lemtanár, aki erősíti is ezt az 
érdeklődést – mondta lapunk-
nak Ambrus történelemtaná-
ra, dr. Tóthné Sasvári Judit, 
aki a fiú édesanyjával együtt 
készítette fel diákját a ver-
senyre. Hozzátette: nagyon 
kemény verseny volt, az 
érdligeti suliból csupán Amb-
rus jutott be a megyei forduló-

ba. A fővárosban és Pest me-
gyében is ő volt az egyetlen, 
aki elérte a döntőbe jutáshoz 
szükséges ponthatárt.

– A 18. helyezés nagyon szép 
eredmény; nagyon büszke va-
gyok, hiszen egy tanár életé-
ben ritkán fordul elő, hogy a 
tanítványa egy rangos verse-
nyen ilyen jól szerepel – hang-
súlyozta a tanárnő, aki kérdé-
sünkre elmondta azt is: Amb-
rus a fővárosi Szent Margit 

gimnáziumban folytatja tanul-
mányait.

Az Érdligeti iskolának van 
még egy autista tanulója, a 6. a 
osztályos Kovács Bence (felké-
szítő tanára Lukácsiné Soós 
Szilvia), aki a Bendegúz törté-
nelmi verseny Pest megyei for-

dulóján ért el első helyezést, az 
országos megmérettetés pe-
dig május végén volt Szegeden, 
ahol 9. helyen végzett.

Ezekről a sikerekről nemcsak 
azért érdemes és kell beszélni, 
mert az iskola hírnevét öregbí-
tik, hanem azért is, mert – ahogy 
azt Ambrus tanárnője hangsú-
lyozta – az autista gyerekeket 
nehezebben fogadja be a közös-
ség, így az elismerés különösen 
fontos számukra. n Á. K.

Érdi autista diákok az ország élmezőnyében

Történelmi helyezések az Érdligeti iskolából

Az autista gyerekeket nehezeb-
ben fogadja be a közösség, így az 
elismerés különösen fontos szá-
mukra. Farkasfalvi-Ugron Amb-
rus négyezer diák közül lett 18.

A j á n l j u k m A g u n k At
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Friss hússal, felvágottal

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

saját pékségünkben sütött friss pékáruval

Friss zöldséggel, tejjel, tejtermékekkel

24
19

41


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

