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Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Múzeumok éjszakája nyolcadik alkalommal Érden
A Földrajzi Múzeum alapítója, Balázs Dénes mindig is „élő múzeumra” vágyott. 19. oldal

Érdi  Újság
Orbán Viktor  
Érdre látogat
Július 3-án városunkba ér-
kezik Orbán Viktor minisz-
terelnök, hogy a Modern 
Városok program kereté-
ben T. Mészáros András 
polgármesterrel tárgyaljon. 
Várhatóan aláírják azt a 
hosszú távú szerződést, 
amely 4-5 évre meghatá-
rozza majd Érd fejlesztését.

n 7. oldal

Négy éves az IRKA
A lap köré sereglett lelkes 
irodalombarátok egyre na-
gyobb sikereket írnak össze, 
könyvkiadók adják ki köte-
teiket, országos pályázato-
kat nyernek.  n 8. oldal

Könyvtárosok 
találkozója
Érden rendezték éves talál-
kozójukat a Pest megyei 
könyvtárosok. A nap fő té-
mája a könyvtárak minő-
ségmenedzsmentje volt. Az 
egybegyűlteket T. Mészáros 
András és Aradszki András 
köszöntötte, méltatva a 
könyvtárak, könyvtárosok 
munkáját.  n 18. oldal

A Komáromi család több mint egy évtizede aktív tagja a katolikus MÉCS Családközösség érdi régiójának, és az érdi Ága-Boga Nagycsalá-
dosok Egyesületének. Életük alapja és első pillére a hit, a második a házasság szentségének tisztelete és az ebből születő nagy család szere-
tete, a harmadik pedig a magyarság ápolása. Interjúnk a 4-5. oldalon

Hamarosan érkezik a hetedik fiú az Év Családjánál

„Szeretettel mindent meg lehet oldani”

A magyar női röplab-
da-válogatottnak rendez-
nek háromnapos tornát a 
szeptemberi Európa-baj-
nokságra és az Európa 
Ligára való felkészülés 
je g yé b en  a z  É r d 
Arénában.A június 25-27. 
között rendezett torna 
mindhárom napján 15 
órától  három-három 
meccset játszanak a csa-
patok a városi sportcsar-
nokban. Az első nap a 
spanyolok legjobbjaival, 
majd a finnekkel is meg-
küzdenek a mieink. A 

mag yar válogatott az 
1987-es belgiumi Európa-
bajnokság óta először 
vesz részt világversenye-
ken. A mostani, szintén 
Belgiumban – és Hollan-
diában – rendezett konti-
nensviadalon ismét bizo-
nyíthatnak. A csoport-
körben a belgák mellett 
Azerbajdzsánnal és Tö-
rökországgal mérkőznek 
meg, így egyenes ágon 
jutottak ki az Európa-
bajnokságra.

További sporthíreinket  
a 20-21. oldalon találják!

Új rovatunk szépkorúaknak
Noha Érd az ország legfi-

atalabb városa, hiszen lakó-
inak átlagéletkora nem éri 
el a 35 évet, hozzávetőleg 13 
ezer nyugdíjas ember él itt. 
Rájuk gondolunk, amikor 
lapunkban új rovatot indí-
tunk: a Junior és a Hitélet 
mellett a Szépkorúak címet 
viselőt, melyet lapunk 17. ol-
dalán találnak. A terveink 
szerint havonta jelentkező 
tematikában részletesen kí-
vánunk foglalkozni az érdi 
Idősügyi Tanács munkájá-
val, a nyugdíjasokat érintő 
kérdések megválaszolásá-
val, az idősotthonok életé-

vel. Célunk, hogy bemutas-
suk a városunkban élő 
szépkorúak nehézségeit és 
örömeit, hírt adjunk min-
dennapi közösségi életükről 
és segítsük őket problémáik 
megoldásában. Ezúton is 
kérünk minden szépkorú 
városlakót, illetve az érdi 
nyugdíjasklubok tagjait, ke-
ressenek minket, adjanak 
hírt eseményeikről, küldje-
nek fotókat kirándulásaik-
ról, illetve rendezvényeik-
ről, írják meg élményeiket. 
Jó olvasást kívánunk!

Szépkorúak rovatunk  
a 17. oldalon

Érden a röpisek krémje

Érdi  Újság

Hirdetés-
felvétel
Apróhirdetését feladhatja 

személyesen  
ügyfélszolgálati irodánkban.

2030 érd, felső u. 1.
Ügyfélfogadás:  

Hétfőtől péntekig 8.30-tól 16.00-ig
Telefon: 06-23/520-117

E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@erdiujsag.plt.hu  

e-mail címen, vagy  
a 06-23/520-117-es  

telefonszámon.
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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

Július 1-jétől büntethetők azok a föld- és ingat-
lantulajdonosok, akik nem védekeznek a parlag-
fű ellen, és a gyomos telkek gazdái is büntetésre 
számíthatnak. Az önkormányzat tavaly kilenc 
esetben rendelt el parlagfű elleni közérdekű 
védekezést. Ami a külterületi földeket illeti, Érd 
szerencsére nem tartozik a parlagfűvel fertőzött 
települések közé. 

A parlagfű a leggyakoribb 
allergén növényünk, felmé-
rések szerint minden ötödik 
embernek okoz kellemetlen 
tüneteket. A növény virágzá-

sa rendszerint július végén 
kezdődik, az általa okozott 
allergiás tünetek pedig au-
gusztustól egészen október 
közepéig tarthatnak. A nö-
vényt nagyon nehéz kiirtani, 
magja évtizedeken át is csí-
raképes, bárhol felüti a fejét, 
és agresszívan terjed. A par-
lagfű elleni védekezés ezért 
minden föld- és telektulajdo-
nosnak kötelező.

Belterületen a jegyző el-
lenőrzi e kötelezettség be-
tartását, és rendeli el a köz-
érdekű védekezést, ha a föld-
használó június 30-ig a par-
lagfű virágbimbójának ki-
alakulását nem akadályozta 
meg, illetve ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig 
nem tartotta fenn. 

A jegyző június utolsó nap-
ját követően azonnal (tehát 
felszólítás, értesítés nélkül) 
elrendelheti egy-egy telek 
kényszerkaszálását – ennek 
költsége a földhasználót ter-
heli, a növényvédelmi bír-
sággal együtt: ez utóbbi ösz-
szege tizenötezertől százöt-
venmillió forintig terjedhet, 

a fertőzött terület nagyságá-
tól és a gyomborítottság 
mértékétől függően. A bírsá-
got nem az önkormányzat, 
hanem a Pest Megyei Kor-

mányhivatal Növény- és Ta-
lajvédelmi Igazgatósága 
rója ki – tudtuk meg dr. Ma-
gyar Melinda aljegyzőtől, 
aki elmondta azt is: nemcsak 
a parlagfüves, hanem az el-
hanyagolt, gyomos kertek 
tulajdonosai is büntethetők.

– Ilyen esetekben először 
felszólítást küldünk. Ha ez 
hatástalan, akkor eljárást 
indítunk és közigazgatási 
bírságot szabhatunk ki, en-

nek összege természetes 
személy esetén legfeljebb 
200 ezer, jogi személy esetén 
egymillió forint lehet – tájé-
koztatott az aljegyző. Ha az 
ingatlan használója a bírság 
ellenére sem teszi rendbe a 
kertjét, határozatban kötele-
zik erre; az ebben foglaltak 
teljesítésének elmaradása 
további bírsággal járhat.  

A hivatal minden, parlag-
fűvel, elhanyagolt belterületi 
ingatlannal kapcsolatos be-
jelentést kivizsgál. Tájékoz-
tatásuk szerint 2014-ben 
gyomos ingatlanok miatt 289 
esetben érkezett bejelentés, 
parlagfüvet illetően 43 eset-
ben, ám a helyszíni ellenőr-
zés során nem mindig talál-
tak ilyen növényt. Parlagfű 
elleni közérdekű védekezést 
kilenc esetben rendeltek el a 
tavalyi évben. 

A legtöbb probléma egyéb-
ként az üres telkekkel és az 
elhagyott házakkal van. Elő-
fordul, hogy a tulajdonos 
külföldön tartózkodik – kö-
telezettségei azonban ekkor 
is ugyanazok, mint ha itthon 
élne. Ha az ingatlan tulajdo-
nosa elhunyt, az örökösök-
nek kell gondoskodniuk a 
gyom- és par lag fű mentes í-
tés ről. Közterületeken (ön-
kormányzati tulajdonban 
lévő parkokban, játszótere-
ken és az óvodák területein) 
az ÉKFI végzi a kaszálást. 

A parlagfű nemcsak a kis-
kertekben, árokpartokon 
szaporodhat el, hanem a 
megművelt földeken is, kárt 
okozva a vetésekben: el-
nyomja a kultúrnövényeket, 
felhasználja a talaj táp-
anyag- és vízkészletét. Több-
ségünk úgy hiszi, hogy a 
parlagon hagyott, megműve-
letlen területeken burjánzik 

leginkább, ez azonban nem 
igaz, a növény a megművelt, 
kaszált részeken, felkapált 
talajon szaporodik el. Mint 
Kubatov István, az Érdi Já-
rási Hivatal Földhivatali 
Osztályának vezetője la-
punknak elmondta, az évek 
óta meg nem művelt földe-
ken, elhagyatott gyümölcsö-
sökben elvétve van csak par-
lagfű, a szántóföldi növény-
kultúrákban viszont annál 
inkább megjelenik. Olyan 
területeken is felbukkan, 
ahol csak nemrég hagytak 
fel a föld megművelésével, 

vagy építkezés miatt meg-
bolygatták a talajt. 

A fertőzött külterületek fel-
kutatását, bemérését, digitá-
lis fényképezését a földhiva-
talok végzik, az adatokat pe-
dig továbbítják a Pest Megyei 
Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Osztályára, 
amely a további eljárást le-
folytatja (közérdekű védeke-
zést rendelhet el, illetve nö-
vényvédelmi bírságot szab-
hat ki, melynek összege akár 
ötmillió forint is lehet). Sze-
rencsére a járásban kevés 
ilyen eset akad, Érd nem so-
rolható a fertőzött települé-
sek közé – mondta Ősvári 
Ákos, az Érdi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályának 
mezőgazdásza.

– Június közepéig nem ér-
kezett hozzánk parlagfűvel 
kapcsolatos bejelentés; pana-
szok inkább a gyomos, elha-
nyagolt területek miatt jöt-
tek. Tapasztalataink szerint 

a nyár második felében – a 
növény virágzásával, elsza-
porodásával egy időben – nő 
majd meg a bejelentések szá-
ma. Tavaly pár tucat parlag-
fűvel kapcsolatos panasz ér-
kezett, és ezek nagy része 
nem volt megalapozott – 
mondta kérdésünkre a mező-
gazdász.

– Sokan egy gyomos, gazos 
terület láttán azonnal par-
lagfűre gyanakszanak, ám a 
határszemlén rendszerint ki-
derül, hogy nem parlagfűről 
van szó. Avatatlan szemek 
leggyakrabban a vadkender-

rel keverik össze. Tavaly nem 
kellett egyetlen alkalommal 
sem bírságot kirónunk; egy-
két olyan eset volt, amikor 
felszólítottuk a tulajdonost a 
kaszálásra, gyomirtásra. 
Ennek határidőn belül eleget 
is tettek – jegyezte meg Ősvá-
ri Ákos, aki természetesen 
nemcsak lakossági bejelen-
tésre tart határszemlét, ha-
nem rendszeresen járja, el-
lenőrzi a külterületeket. 

Ami a parlagfű elleni véde-
kezést illeti, a mezőgazdász 
azt javasolja, hogy június vé-
géig mindenki ellenőrizze a 
kiskertjét, földterületét, és 
kaszáljon, ha szükséges, hi-
szen most a parlagfű csupán 
15–20 centiméteres, köny-
nyebb irtani. Amennyiben az 
adott földterületet más hasz-
nálja, a parlagfű-mentesítés 
a hivatalosan nyilvántartott, 
bejelentett haszonbérlő köte-
lessége. 

n ÁDÁM KATALIN

Aki elmulasztja a kaszálást, milliós bírságot is fizethet

Parlagfű: júliustól kötelező a védekezés

Parlagfűszennyezettség Magyarországon, az FM adatai alapján

MÁV-töltés, derékig érő gyommal

Kérjük, hogy – mindannyiunk egészségének megóvása érde-
kében – aki parlagfüves területet észlel, június 30. napját kö-
vetően jelezze az alábbi elérhetőségeken: Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal 23/522-300-as telefonszámán 
(298-as vagy 241-es melléken) vagy a 23/522-356-os faxszá-
mon. Személyesen a Polgárok Háza 118-as irodájában vagy 
e-mailben: nagyanna@erd.hu vagy kornyezet@erd.hu címen. 

Országos koordinátori hálózatot hoz létre a parlagfűirtás 
irányítására a Földművelésügyi Minisztérium (FM) a fővá-
rosi és a megyei kormányhivatalokkal együttműködve – 
közölte a szaktárca.
A megyei koordinátorok kinevezése elősegíti, hogy a 
büntetési időszakot megelőzően beazonosíthatók legye-
nek a fertőzött területek és a földhasználóknak kellő ide-
jük legyen a virágzó állapot megakadályozására, a bünte-
tés elkerülésére.
A koordinátorok megyei szinten összefogják a mentesítés-
sel kapcsolatos feladatokat, ellenőrzik a felméréseket, illet-
ve felelősek a parlagfűirtási tevékenységek összehangolásá-
ért. Szintén feladatuk, hogy az FM által tavaly december 31-
én meghirdetett pályázaton támogatást nyert civil szerve-
tek parlagfű-gyérítési munkáját segítsék és egyeztessék a 
közmunkaprogrammal. (MTI)
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Érdi  Újság

n Bálint Edit

A Komáromi házaspár, 
Attila és Tímea a közelmúlt-
ban vette át a várostól az Év 
Családja kitüntetést. A díjat 
megköszönve Tímea hangsú-
lyozta: eddig is megtettek 
mindent azért, hogy szeretet-
teljes, jól működő család le-
gyenek, de a kitüntetés még 
inkább arra kötelezi őket, 
hogy még több pozitív értéket 
mutassanak fel, amelyekkel 
példát adhatnak az érdi csa-
ládoknak, így lesznek méltók 
a kitüntetésre.

– Hat fiuk van, és nemso-
kára megérkezik a hetedik. 
Mindketten nagycsaládot 
terveztek?

– Igen! Már a házasságkö-
tés előtt egyetértettünk ab-

ban, hogy ha törik, ha sza-
kad, sok gyermeket neve-
lünk. Még azt is megbeszél-
tük, hogy ha netán biológiai-
lag nem jönne össze, akkor 
majd örökbe fogadunk gye-
rekeket, de utóbbihoz még-
sem kellett folyamodnunk! – 
pillant rá boldogan a szépen 
gömbölyödő pocakjára Tí-
mea, aki viszi a szót, beszé-
desebb a férjénél. Néha Atti-
la is elmondja a véleményét, 
de leginkább a mosolygós 
édesanya válaszol kérdése-
imre. Közben be-betotyog a 
másfél éves Magor Mazsola, 
és időnként az ikrek is, hol 
az apa, hol az anya ölébe 
huppannak. – Arra viszont 
nem számítottunk, hogy 
mindegyik fiú lesz. Persze 
nagyon jó ez így is, hiszen ők 
is szeretik a kézműves fog-
lalkozásokat, még babáztam 

is velük, és szívesen besegí-
tenek a házimunkába, úgy-
hogy nem hiányzik a lány-
gyermek. Csupán egyetlen 
hiányérzetem van: nem tu-
dom fésülgetni meg befonni 
a hajukat – neveti el magát 
Tímea.

– Mutassuk be a fiúkat ab-
ban a sorrendben, ahogy ér-
keztek! 

– Az elsőszülöttünk Kende 
Péter, ő 17 éves gimnazista. 
Koppány János 15 éves, 
szintén gimnáziumba jár. 
Hunor András 8 éves múlt, a 
budapesti katolikus iskola 
tanulója, aztán következtek 
– négypercnyi időeltéréssel 
– a hatéves ikrek: Bulcsú 
Jakab és Lehel Pál, ők őszre 
indulnak iskolába. Majd jött 
Magor Máté, akit Mazsolá-

nak becézünk, mert most 
még ő a legkisebb, és a sze-
me pont olyan, mint a mazso-
la, és augusztusra várjuk a 
kis hetediket – a neve szó 
szerint ezt jelenti – Hetény 
Tamást. Biztosan feltűnt, 
mindegyik fiúnak két ke-
resztnevet adtunk. Egy ősi 
magyart meg egy keresz-
tényt. Utóbbi a hitünkre, ér-
tékrendünkre előbbi a ma-
gyarságunk ápolására utal.

– Mikor költöztek Érdre?

– Tizenöt évvel ezelőtt, 
egy, négyzetméterben jóval 
nagyobb lakást cseréltünk 
le erre a nem túl nagy ház-
ra, amelynek viszont óriási 
kertje van és olyan a kör-
nyezete, hogy fél évig úgy 
jártunk haza, mintha nya-
ralni jöttünk volna! Fák, 

sok zöld, madárfütty, télen 
meg a csend és a világító fe-
hérség! Mint a mesében... 
Esős időszakban meg néha 
azt képzeltem: egy elátko-
zott királylány vagyok, akit 
egy sártenger közepébe 
zártak – nevet Tímea. – Min-
denesetre jó választás volt, 
hiszen itt szabadon futká-
rozhatnak, játszhatnak, 
sportolhatnak a fiúk, sőt az 
utcára is bátran kiengedhe-
tem őket biciklizni, focizni, 
mert ez a környék – most 
még – egyáltalán nem szá-
mít forgalmasnak. 

– A nappali-ebédlőben 
beszélgetünk, ami egyben 
tanulószoba is. Itt szokott 
együtt lenni a család. Közé-
pen a nagy asztal, a fal mel-
lett, kétoldalt pedig az isko-
lás fiúk íróasztalai. Egy ekko-

ra családnak azonban nem 
tűnik túl tágasnak ez az 
egyébként szép otthon. Elfér-
nek?

– Egyre nehezebben, ép-
pen ezért a nyár végén a 
Családi Otthonteremtés 
Kedvezmény igénybevételé-
vel nagy átalakításokba kez-
dünk. Szeretnénk beépíteni 
a tetőteret. A nagyfiúk se-
gédkeznek majd az építke-
zésben, mi meg a kicsikkel 
Attila szüleinél kapunk me-
nedéket, amíg a felfordulás 
tart. A fiúk már eddig is ren-
geteget segítettek a rako-
dásban, mert már elkezdtük 
a csomagolást, rendszere-
zünk mindent, hogy azért 
majd kéznél legyenek a leg-
szükségesebb holmik. Óriási 
változások elé nézünk ezen a 
nyáron, hiszen érkezik az 
újabb családtag is... de 
együtt menni fog! Eddig is 
átvészeltük a nehézségeket, 
most is meg fogjuk oldani.

– Szóval, most korántsem 
nyaralásra készülnek. Koráb-
ban volt lehetőségük üdülés-
re, kikapcsolódásra?

– A fiúk természetesen 
idén is mennek iskolai tábor-
ba, és többnyire sátorozós 
közös nyaralásokon szok-
tunk részt venni. Néhány éve 
azonban abban a kiváltság-
ban volt részünk, hogy Du-
nakeszi és Horány közötti 
kis szigeten felkínált két kis 
faházat számunkra egy idős 
bácsi. Cserébe csak azt kér-
te, tartsuk rendben, gondoz-
zuk a környezetét. Alaposan 
feladta a leckét, mert az ötlet 
ugyan tetszett, főleg a vadre-
gényes körülmények, de At-
tila reálisabban mérte fel, és 
a veszélyeket is latba vette. A 
házakat csak csónakon le-
het megközelíteni, se víz, se 
áram nincs, és rengeteg fa, 
cserje veszi körül, amelyek 
közt könnyű elbóklászni, ne-
tán balesetet szenvedni. So-
kat tépelődtünk, felvállal-
juk-e mégis. Aztán leültünk, 
és megbeszéltük a fiúkkal, 
hogy csak akkor mehetünk 
ide nyaralni, ha szigorú sza-
bályokat vezetünk be. Meg-
értették, sőt maguk írták le 
nagy betűkkel. egy karton-
ra, mi szükséges a „közös-
ség biztonságos működésé-

hez”: szófogadás, felelősség-
teljesség, indulatok fékezé-
se, alázat (helyes önbiza-
lom), segítőkészség (figyel-
messég). Be is tartották, és 
ennek köszönhetően sikeres 
volt a vadregényes nyaralá-
sunk.

– A fiatal házasok zöme 
úgy gondolkodik, hogy csak 
annyi gyermeket vállal, 
ahánynak – és ez legjobb 
esetben is kettő – „mindent” 
meg tud adni. Sokan azért 
nem akarnak nagycsaládot, 
mert félnek a nélkülözéstől. 
Mi erről a véleményük? 

– Lehet, sőt biztos, hogy 
anyagiakban, illetve inkább 
úgy mondanám, felesleges 
tárgyakban, divatos holmik-
ban nem tudunk mindig 
mindent megadni a fiúknak, 
de abban biztos vagyok, 
hogy helyettük jóval többet 
nyújtunk nekik helyes szem-
léletmódból, értékrendből, 
alkalmazkodó készségből. 
Mi keresztény értékrend 
szerint neveljük a gyerme-
keinket, folyamatosan szem-
besítjük őket azzal, hogy 
nincsenek egyedül, mások-
ra is figyelniük kell! Nagy-
szerűen megtanulnak pél-
dául alkalmazkodni. Most 
még mind a hat fiú egy háló-
szobában alszik, és bizony 
meg kellett szokniuk, hogy a 
testvérükre is tekintettel 
kell lenniük, nem törődhet-
nek csak saját magukkal. 
Fontosnak tartjuk, hogy he-
lyes önképük legyen, de má-
sokat se kritizáljanak, kivé-
ve, ha azt építő szándékkal 
teszik! Nálunk az édesség-

nek is értéke van! Nem ma-
gától értetődően jár, hanem 
ki kell érdemelni! Ugyanak-
kor az is előfordult, hogy a jó 
viselkedésért nem csokit, 
hanem palántát kaptak, 
amit elültettek, és maguk 
gondoztak a kertben, ahol 
mindenki kapott egy saját 
„parcellát”, amelyen önálló-
an kertészkedhetett. Nem 
állítom, hogy nincsenek 

gondjaink, sőt anyagi ne-
hézségek is gyakran jelent-
keznek, és ilyenkor bizony 
látom, hogy Attila homlokán 
is megjelennek a ráncok, de 
mindig sikerül átlépni a 
holtponton, és az a jó érzés, 
ha egymásért tudunk tenni 
valamit.

– Én nem úgy fogalmaz-
nék, hogy nehézségek van-
nak – veszi át most a szót 
Attila – hanem inkább azt 
állítom, mindig adódnak 
konkrét problémák, amelye-
ket adott helyzetben meg 
kell oldani! Ha akarjuk, és 
teszünk is érte, akkor meg is 
fogjuk oldani! Csupán dön-
tés kérdése az egész. 

– Mégis, mi a legnehe-
zebb a mindennapokban?

– A békességet megtarta-
ni. Jó lenne a szüntelenül je-
lentkező konfliktusokat in-
dulatmentesen kezelni – vá-
laszol szinte gondolkodás 
nélkül az édesanya. – Azt 
szeretném, ha a gyerekek se 
jönnének dühbe, amikor ap-
ró-cseprő vitáik támadnak, 
hanem emberi hangon, nyu-
godtan meg tudnák beszélni 
egymással, de ezt bizony 
még g yakorolni kel l 
mindannyiunknak! Ennek 
ellenére meggyőződésem, 

hogy a testvér minden anya-
gi gazdagságnál többet ér! 
Nagyszerű érzés azt látni, 
ahogyan a nagy fiam, Kende 
képes rajongani a másfél 
éves kisöccséért! Őt bármi-
re képes rávenni a csöppség, 
még hullafáradtan is játsza-
ni fog vele.

– A legfontosabb mégis, 
hogy bármilyen konfliktus 
ellenére – hiszen hogyne 

lennének konfliktusok! – 
mindegyik családtag tudja, 
hogy a másik szereti őt, ak-
kor is, ha épp vita van közöt-
tük – teszi hozzá a családfő.

– Hogyan alakul mindez 
kettejük között? Könnyen 
megegyeznek a vitás kérdé-
sekben?

– Talán hihetetlen, de 
rengeteg nézetkülönbség 
van köztünk, hiszen egé-
szen más a temperamentu-
munk. Attila higgadt, meg-
fontolt és türelmesebb, én 
viszont „zajosabb”, céltuda-
tosabb vagyok. A fontos kér-
déseket jól átbeszéljük, és a 
végén kompromisszumot kö-
tünk, ami legtöbbször sike-
rül. Noha szeretjük a hagyo-
mányos családmodellt, ami-
ben az apa hozza a döntése-
ket, azért előfordul, hogy az 
én javaslatom lesz a nyerő. 
Például a ház bővítésével 
kapcsolatban is akadtak vi-
táink, és kivételesen Attila 
volt belátó, mert elismerte, 
hogy az a helyes, amit én 
képviseltem. A lényeg, hogy 
a végén megegyezzünk, és 
utána mindkettőnknek bé-
kessége legyen. Ez eddig 
mindig sikerült, hiszen sze-
retettel mindent meg lehet 
oldani! 

Hamarosan kilenctagúra bővül az év családja

A testvér mindennél többet ér

Mindegyik fiúnak két keresztneve van, egy ősi magyar és egy keresztény: utóbbi a hitükre, előbbi a magyarságunk ápolására utal

A jól működő családi közösség jellemzői

Időnként az ikrek is beülnek a szülők ölébe, ők még igénylik ezt a közelséget

Komáromi Attila a Semmelweis Egyetem Informatikai 
Igazgatóságán dolgozik közalkalmazottként, az édesanya, 
Komáromi Tímea matematika-fizika szakos tanár, jelenleg 
gyesen van. A családfő elmondása alapján életük alapja és 
első alappillére a hit, a második a házasság szentségének 
tisztelete és az ebből születő nagy család szeretete, a har-
madik pillérük pedig a magyarság ápolása. Attila szintén 
nagycsaládban nőtt fel, ők hatan voltak testvérek. Tímeának 
ugyan csak egy húga van, aki viszont kilenc gyermeket ne-
vel. A Komáromi család több mint egy évtizede aktív tagja a 
katolikus MÉCS Családközösség érdi régiójának, és az érdi 
Ága-Boga Nagycsaládosok Egyesületének.
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A vízelvezető rendszer kiépítésével, komoly 
alapozással és szegélyezéssel kezdtek hozzá 
a szakemberek a Diófa, Cseresznyefa, Eperfa 
utcában a csatornázást követő útfelújításokhoz. 
Itt várhatóan július közepéig végeznek, így az 
Ürmös utcától az Alsóerdősor utcáig végre kiváló 
minőségű, aszfaltozott úton közlekedhetnek 
majd az érdiek.

Simó Károly alpolgár
mester (Fidesz–KDNP) az 
Érd Városi Televíziónak 
nyilatkozva azonban arra is 
felhívta a figyelmet, hogy 

amíg tartanak az építési 
munkálatok, a megszokott 
közlekedési rendhez képest 
forgalomelterelésre is szá
mítani kell. 

Fontos változás például, 
hogy a Salgói utcától a Da
róci utcáig eg yirányú
sították a forgalmat, mert a 
BajcsyZsilinszky út felső 
szakaszán is dolgoznak a 
munkagépek és a szakem
berek. Itt ugyan még a 
szennyvízhálózat és a fel
színi vízelvezető rendszer 
kiépítése is folyik, de amint 
végeznek vele, rövidesen 
hozzálátnak az út helyreál
lításához is. Amíg be nem 
fejezik, a Salgói zsákutca 
lesz, és a lakosoknak meg 
kell szokniuk, hogy a Daróci 
utcából nem tudnak kihajta
ni a főútra, azaz a Bajcsy
Zsilinszkyre. 

Épül az M7-es lehajtó
Ennél jelentősebb forgal

mi változásokat fog majd 
okozni az a hatalmas pro
jekt, amely során az M7es 
autópálya új csomópontjá
nak kiépítése történik. 

Július elejétől, illetve júli
us közepétől mindenképpen 
számítani kell majd forgalmi 
változásokra. A munkafo
lyamat látványos része 

ugyan még ezen a szakaszon 
nem kezdődött el, de az elő
készítő munkálatok már 
nagyban zajlanak, és hama
rosan „élesben” is érezhető 
lesz a hatásuk. És még egy jó 
ideig. Amíg épül a le és fel
hajtó, nagy szükség lesz az 
érdiek türelmére, mert eb
ben a városrészben útlezá
rásokra, forgalomelterelés
re és dugókra is számíta
nunk kell, ami kihat majd 
egész Érd közlekedésére is. 

Simó Károly arról is be
számolt, hogy mindezek mel
lett az önkormányzat az idei 
nyárra tervezi még a Tetőfe
dő utca építését és a Tárnoki 
út rekonstrukcióját is, vala
mint kisebb, felszíni vízelve
zetési munkákra is számíta
ni lehet.

A „nagy” útépítések mellett 
folytatódik a kisebb utcák 
karbantartása is. Hogy me
lyik mikor kerül sorra, megta
lálja táblázatunkban! n BE

Erdélyi Áron élt már a Himaláján, Közép-Indiá-
ban és Manchesterben. Rögbizik, programo-
kat szervez a református gyülekezet fiataljai-
nak, cégeknek vállal programozást – és a VMG 
tizedikes diákjaként a diákpolgármester-válasz-
tásra készül. 

– Az iskola utolsó hetében 
beszélgetünk, óráról hívták 
ki éppen. Egy nyolcosztályos 
gimnáziumi tagozatra járó 
diáknak marad ideje bármi-
re is a tanuláson kívül?

– Persze! Öt és fél éve rög
bizem; már bajnokikon is ját
szottam. Iskolaidőben heten
te hathét órát edzek az Er
csi úton. Négy fiatalabb test
vérem van – a legnagyobb 
tizenöt éves, a legkisebb há
rom és fél hónapos –, sza
badidőmben sokat foglalko
zom velük. Most épp vezetni 
tanulok, még zsúfoltabb a 
napom, így este 9től tudok 
csak tanulni, illetve reggel, 

ébredés után. Emellett szá
mítógépes programokat ké
szítek különböző cégeknek. 
A célom az, hogy az egyetem 
után egy informatikai céget 
alapítsak.

– Hogy jutott eszébe, hogy 
ilyen sok elfoglaltság mellett 
diákpolgármester-jelöltként 
induljon?

– A felhívásból az derült ki 
számomra, hogy a diákpol
gármester a csapatával a 
rendelkezésére álló pénzből 
hihetetlenül nagy dolgokat 
tud létrehozni. Mivel van 
már tapasztalatom a szerve
zésben, a háttérmunkában, 

úgy gondoltam, alkalmas 
lennék a feladatra.

– Hol szerzett ilyen tapasz-
talatokat?

– Egyrészt a diákönkor
mányzatban, másrészt az 
ÉrdParkvárosi Református 
Gyülekezet ifijeinek is szer
vezek programokat, többed
magammal. Meséket adunk 
elő a kisebbeknek, kirándu
lásokat, filmvetítéseket, jó
tékony célú eseményeket 
szervezünk. Hetente egy
szerkétszer gyűlünk össze. 

– Hány éve tanul a VMG-
ben?

– Hetedikes korom óta. 
Előtte Angliában, illetve In
diában éltem a testvéreim
mel és a szüleimmel, akik 
orvosként dolgoztak oda
kint. Éltünk a Himaláján, 
utána KözépIndiában, ahol 
a legnagyobb volt a szegény

ség. Teljesen más világ volt; 
újraértelmeztem az egész 
értékrendemet. Az indiai út 
missziós vállalás volt, amit 
három angliai év követett. 
Manchesterben megint más 
világba csöppentünk – az itt
honinál jóval gazdagabba. 

– Mégis hazajöttek… 

– Ezt így is terveztük. 
Egyébként nekünk, gyere
keknek is volt beleszólásunk 
abba, hogy maradjunk vagy 
hazatérjünk. Én is haza sze
rettem volna jönni, mivel itt 
vannak a barátaim, a gyöke
reim.

– Milyen elképzeléseket va-
lósítana meg, ha megválasz-
tanák diákpolgármesternek?

– Van sok kis tervem és 
egy nagy is, amiről nem sze
retnék beszélni, míg nincs 
teljesen kidolgozva. Előzete
sen csak annyit: egy vetélke
dősorozatot tervezek, ami 
egész éven átívelne, és min
den diáknak szólna. Ez hoz
zásegítené az érdi középis
kolásokat ahhoz, hogy job
ban megismerjék egymást. 
Remélem, az augusztusi tá
bor idejére minden kis rész
letet kidolgozunk. n Á. K.

A Modern Városok program keretében váro-
sunkba érkezik Orbán Viktor miniszterelnök, aki 
T. Mészáros András polgármesterrel találkozva 
tárgyalásokat folytat Érd hosszú távú fejlesztési 
programjáról, és várhatóan aláírják azt a megál-
lapodást, amely 4–5 évre meghatározza a város 
fejlesztését – jelentette be júniusi sajtótájékoz-
tatóján Aradszki András államtitkár, országgyűlési 
képviselő (Fidesz–KDNP).

Napjaink egyik legidősze
rűbb, a közbeszédet uraló 
témájával, a bevándorlással 
kezdte sajtótájékoztatóját 
Aradszki András energia
ügyekért felelős államtitkár, 
térségünk keresztényde

mokrata országgyűlési kép
viselője, aki mindenekelőtt a 
„bevándorlás” fogalmát is 
tisztázta. Szerinte pontatla
nul nevezik egységesen be
vándorlóknak mindazokat, 
akik illegálisan lépik át Ma

gyarország határait, hiszen 
a bevándorló elsősorban az, 
aki letelepedési szándékkal 
érkezik az országba, itt sze
retne egzisztenciát teremte
ni és megpróbál beilleszked
ni a társadalomba. De van
nak, akik háború elől mene
külve, illetve politikai vagy 
vallási okokból való üldözte
tésük miatt keresnek mene
déket, mert veszélyben van a 
maguk és gyermekeik élete, 
testi épsége. Az ilyeneknek 
Magyarország – az európai 
normáknak megfelelően – 
továbbra is biztosítja a befo
gadás lehetőségét. Ezzel 
szemben a megélhetési, gaz
dasági menekülteknek nincs 
veszélyben az életük. Rá
adásul – tette hozzá az ál
lamtitkár – mivel a gazdasá
gi menekültek döntő többsé

gét szervezett bűnözők szál
lítják ki a saját államaikból, 
a befogadásukkal tulajdon
képpen a szervezett bűnö
zést segítjük. Márpedig az 
Európai Unió nem lehet „já
tékszere” ezeknek a bűnözői 
köröknek – fogalmazott, ha
tározott fellépést sürgetve. 

Nincs veszélyben  
a rezsicsökkentés 

Az államtitkár szót ejtett ar
ról a napokban kiszivárogta
tott levélről, amelyről az ellen
zék azt a következtetést vonta 
le, hogy veszélybe került a re
zsicsökkentés. Aradszki And
rás leszögezte: arról a bonyo
lult 3. energiacsomagról van 
szó, amely olyan szabályozást 
tartalmaz, amit nemcsak Ma

gyarország, hanem velünk 
együtt sem Olaszország, sem 
Franciaország, de még Német
ország sem tart be, ezért a ma
gyar kormány megtesz min
den tőle telhetőt azért, hogy 
országunk ellen emiatt ne in
duljon kötelezettségszegési el
járás. Az államtitkár hangsú
lyozta: a levélben foglaltaknak 
nincs köze a rezsicsökkentés
hez. 

Orbán Viktor Érdre 
látogat

A helyi ügyekre térve, 
Aradszki András bejelentette: 
július 3án városunkba érke
zik Orbán Viktor miniszterel
nök, hogy a Modern Városok 
program keretében T. Mészá
ros András polgármesterrel 
tárgyaljon. Várhatóan aláír
ják azt a hosszú távú szerző
dést, amely 4–5 évre meghatá
rozza majd Érd fejlesztését. 
Az országgyűlési képviselő 
hozzáfűzte: a megállapodás 
kidolgozásában jelentős sze
repet vállalt Érd vezetése, 
hisz rengeteget dolgoztak 
azon, hogy minél jobb feltéte
lekkel, de elfogadható javasla
tot tegyenek le az asztalra. 

n BÁlint Edit

A lakótelep vízhálózatá
nak felújításával folytatódik 
Érd vízellátó rendszerének 
átalakítása – jelentette be T. 
Mészáros András. Mint isme
retes, a SvájciMagyar 
Együttműködési Program 
keretében 2013ban kezdő
dött meg a város negyven
éves vízellátó rendszerének 
átalakítása. Az 1,4 milliárd 
forintos beruházást 15 száza
lékban finanszírozza a város. 
A felújításnak köszönhetően 
jelentősen csökkennek az 
üzemeltetési költségek, és Ér

den, valamint hat környező 
településen javul a vízellátási 
rendszer biztonsága. 

– A lakótelepen június 16
án kezdődtek meg a munká
latok, a kutatóárkok készíté
sével. 18ától lezárták a par
kolót, és a hónap végéig meg
történik a burkolatbontás, a 
vezetékfektetés, a bekötések 
cseréje. Július első hetében 
állítják majd helyre az útbur
kolatot – tájékoztatott a vá
rosvezető, aki kérte az itt 
élők, illetve az erre közleke
dők türelmét.  n Á. K.

Egymillió forintos kárt 
okoztak ismeretlen tettesek a 
Kalotaszegi úti játszótéren, a 
Fügefa utcaiban pedig százez
reset. Az utóbbi eset elkövető
jét – a térfigyelő kamerának 
köszönhetően – sikerült elfog
ni. 

A Kalotaszegi utcai játszóté
ren rendszeresek a rongálá
sok, pedig ott térfigyelő kame
ra is működik: hol a kis dísztó 
gyalogoshídját rongálják meg, 
hol a kandelábereket. Leg
utóbb a parton fekvő díszköve
ket dobálták be a tóba, milliós 
kárt okozva, hiszen a tönkre
ment fóliát pótolni kell – tudtuk 
meg Mészáros Mihálytól, az 
ÉKFI vezetőjétől, aki elmondta 
azt is: feljelentést tettek, az el
követőket még keresi a rendőr
ség.

A Fügefa utcában nemrég 
egy tizenéves fiatal százezer 
forintos kárt követett el azzal, 
hogy megrongált két padot és 
egy szeméttárolót. Ezen a ját

szótéren is működik kamera; 
segítségével azonosították az 
elkövetőt.

– Leggyakrabban a Kalota
szegi utcai játszóteret rongál
ják meg, de máshol is előfordul, 
hogy kárt tesznek a növény
zetben, a padokban, szemete
sekben, vagy leszaggatják a 
hintákat. Sok játszóterünkön 
működik egyébként kamera – 
jegyzete meg Mészáros Mi
hály, aki megkeresésünkkel 
egy időben kapta a hírt: bokro
kat téptek ki az ófalusi emlék
műnél, és megrongálták a sze
metest.

T. Mészáros András sajtótá
jékoztatóján külön kitért a ron
gálásokra, és közölte: tovább 
növelik a térfigyelő kamerák 
számát, és a tapasztalatok 
függvényében javítják az elhe
lyezésüket is.

– Minden olyan esetben, 
amikor kár éri a közösséget 
egyesek romboló magatartása 
folytán, rendőrségi feljelentést 

tesz az önkormányzat, és a le
hető legszigorúbb eljárást foly
tatja le annak érdekében, hogy 
a vandál cselekmények meg
szűnjenek a városban – hang
súlyozta a polgármester. Mint 
mondta, a játszótérrongálók
kal szemben kártérítési igény
nyel is fellép a város.

T. Mészáros András kérdé
sünkre elmondta: reméli, hogy 
szép sorjában haladva minden 
játszóteret be tudnak kame
rázni – ez egyébként épp any
nyiba kerül, mint egy új játszó
tér.

– Természetesen nemcsak 
erre, hanem a mintegy tíz érdi 
játszótér karbantartására is 
fordítunk pénzt: idén erre kö
rülbelül tízmillió forint jut. Ezt 
az összeget azonban nem a 
megrongált eszközök helyre
állítására szántuk, hanem a 
normál használatból eredő 
problémák orvoslására – zárta 
szavait a városvezető. 

n ÁdÁm K. 

Eddigi tapasztalataira alapozva tervezi programját Erdélyi Áron, a VMG jelöltje

Nagy dolgokat lehetne Érden létrehozni

Forgalomkorlátozásra és elterelésre is számítani kell

Folytatódnak az útépítések a város több pontján

26–27. hét
Akácfa (teljes hossz)
Almafa
Árnyas
Avar
Barackfa 

(teljes hossz)
Berkenye
Bokor (teljes hossz)
Bokréta
Borbolya (teljes hossz)
Bükkfa
Cédrus
Citromfa
Cserfa
Cserje (Áfonya - Vincellér)
Ébenfa (teljes hossz)
Égerfa
Felsővölgyi
Fenyves
Folyondár
Fügefa
Gesztenyefa 

(Diófa - Fenyőfa)

Gyertyán
Haraszt
Hársfa
Jávorfa
Juharfa
Luc
Lugas
Makk
Málna (teljes hossz)
Mandula 

(teljes hossz)
Meggyfa 

(teljes hossz)
Mogyorófa 

(teljes hossz)
Moha
Toboz
Toboz (Citromfa - Bükkfa)

28–29. hét
Ászok (Burgundi - Bor)
Aszú (Bikavér - Bor)
Bajuszfű
Bakator (teljes hossz)

Begónia
Buxus
Ciklámen
Csopaki (teljes hossz)
Csorbóka
Csormolya
Ezerjó
Furmint
Gladiólusz (teljes hossz)
Gledícsia
Gyopár (teljes hossz)
Gyömbér (teljes hossz)
Gyöngyvirág 

(teljes hossz)
Gyűszűvirág
Hajnalka
Hárslevelű 

(Badacsonyi - Bikavér)
Hordó (teljes hossz)
Kadarka
Kármentő (teljes hossz)
Kéknyelű 

(Badacsonyi - Bor)

Leányka 
(Burgundi - Ürmös)

Liliom (teljes hossz)
Muskotály 

(Bikavér - Badacsonyi)
Must (teljes hossz)
Oportó (Badacsonyi - 

Bikavér)
Pezsgő (teljes hossz)
Rizling
Sárfehér (teljes hossz)
Saszla (teljes hossz)
Siller
Somlói (teljes hossz)
Szamorodni (teljes hossz)
Szépilonka
Szilváni (teljes hossz)
Szőlő (teljes hossz)
Szürkebarát (teljes hossz)
Tokaji (teljes hossz)
Törköly
Venyige (teljes hossz)
Vincellér 

(Bajcsy - Ürmös)

Tervezett útkarbantartások július közepéig

Erdélyi Áron 

Aradszki András államtitkár az illegális bevándorlásról is beszélt a júniusi sajtótájékoztatóján

Aláírják a hosszú távú fejlesztési tervet

Több utcát egyirányúsítanak vagy lezárnak a munkálatok idejére

Milliós kárt okoztak a játszótéri randalírozók

Aradszki András a „bevándorlás” fogalmát is tisztázta

Negyven éve fektették le a csöveket 

Nem szavazták meg az új brókertörvényt
Az ellenzék nem szavazta meg a Fidesz–KDNP által benyúj-
tott, a brókercégek felügyeletének szigorításáról szóló jog-
szabályt, amely többek között a háromévenkénti szigorúbb 
ellenőrzést és jogsértés esetén a bírság 20 millióról 500 mil-
lió forintra való emelését javasolta. Aradszki András úgy fo-
galmazott: az ellenzék ismét a bankárok és a brókerek olda-
lára állt, holott a parlamenti vitában még támogatták az 
előterjesztést. Felmerül a kérdés, vajon kik „vették meg” az 
ellenzéki képviselők szavazatait? – tette hozzá a képviselő.

Megújul a lakótelep vízhálózata
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Ez a kis irka egy olyan közösségről szól, akiket a 
betű, a szó és a képi nyelv tart össze „hivatalosan” 
négy éve, de néhány alkotó már korábbról ismeri 
egymást.

Az Érdi IRKA, a város iroda-
lomkedvelők klubja, pénteken 
ünnepelte negyedik születés-
napját a Szepes Gyula Művelő-
dési Központban egy színvona-
las irodalmi, zenés műsorral.

„Felnőtt már az IRKA, már 
nem irkafirka” – köszöntötte 
tavaly a klub oszlopos tagja, Te-
mesi Éva IRKA című versével 
az akkor hároméves folyóiratot, 
amely azóta csak tovább „nőtt”. 
A lap köré sereglett lelkes iro-
dalombarátok egyre nagyobb 
sikereket írnak össze, könyvki-
adók adják ki köteteiket, orszá-
gos pályázatokat nyernek. A 
legfrissebb, júniusi szám – ne-
gyedévente jelenik meg az iro-
dalmi-kulturális folyóirat – be-
számol például Pergel Antal, 
Szigetvári Zsófia Petra első 
helyéről az Inter Japán Maga-
zin, illetve a Pesti Magyar Szín-
ház pályázatán, Beck Zoltán, 

Májer József, Habos László, 
Kreischer Kornélia, Kovács F. 
István és Szabó Aida tündöklé-
séről. Utóbbi hölgy fogalmazta 
meg az IRKA-tagok filozófiáját 
„Zizi” lettél című versében, 
amelyet az ünnepi esten felol-
vastak: „Bódít téged szavak 
mákonya, alkotás varázsa, s 
tolladnak gyöngyeként szó-
gyöngyök gyöngyöznek, versek 
fogannak” (…) „Gátat feltépve 
magadból, magától ömlik a 
szó… Utadnak nyomát szerte-
szét hagyott irka-firkák jelzik”. 
Ezek után könnyű elképzelni 
egy, cikázó gondolatokkal teli 
alkotó elme örökös nyugtalan-
ságát vagy a kiömlött szavak, 
irka-firkák nyomait itt-ott, cet-
liken, szalvétán, újságpapír-
széleken, sajtpapíron, blokkon, 
fecniken, szerte a lakásban – 
talán ezért lett Szabó Aida ver-
sének címe Zizi lettél…

Az irodalmi esten azonban 
már a többszörösen megfontolt, 
letisztult gondolatok kerültek 
előtérbe, feltűnt, a költők, írók, 
korosztálytól függetlenül, 
mennyire filozofikus kedvük-
ben voltak témaválasztáskor, 
illetve alkotás közben. A júniusi 
IRKA-lapszám is erről tanúsko-
dik, érdemes néhány íráson 

alaposabban elgondolkodni. 
Daróci Lajosné klubvezető 
egymás után kérte a szerzőket, 

hogy olvassák fel műveiket, 
egyben kihirdette a folyóirat 
negyedik irodalmi díja nyerte-
seinek nevét: Kreischer Korné-
lia (vers), Szabó Valéria (pró-
za) és Horváth Lilla (diák ka-
tegóriában).  Lilla mindössze 17 
éves, a Vörösmarty Gimnázium 
tanulója és azon filozofál Méh-
királynő című művében, hogy 
milyen nehéz dolog nőnek lenni, 
ebből adódóan pedig, mennyire 
könnyű a férfiak dolga… (E so-
rok nála jóval korosabb írója 
ezt ugyan cáfolja, de azért el-
gondolkodott az ifjú hölgy di-
cséretes írásán.) Lilláról meg-

tudtuk, hogy élete, szerelme az 
irodalom, könyvek között érzi 
jól magát, sokat olvas. – Szerel-

mes vagyok az írott szóba, a 
mondatokba, a gyönyörű költői 
képekbe, a kacifántos kifejezé-
sekbe, a varázslatos szókap-
csolatokba – mondta.

Természetesen a többi díja-
zott is (valamennyien Kaposi 
Eszter képzőművész emlékpla-
kettjét vehették át) a könyvek 
szerelmese, ami meg is látszik 
műveiken. Kreischer Kornélia 
Szöknek az évek című versében 
elárulta nekünk, hogy ugyan 
„Szöknek energiák, érzelmek, 
akarat, de alkotás-vágyam 
szikrái még lobbannak. Írás-
kényszerem még megmaradt.” 
– sokáig így legyen, kívánjuk a 
többi alkotónak is.

Daróci Lajosné, a születésna-
pi esten köszönetet mondott 
többek között az önkormány-
zatnak, a művelődési háznak, 
Somfai Istvánnak, a POLY-Art 
vezetőjének, Habos Lászlónak, 
Wolf Katalinnak és Szabó 
Györgynek, valamint a képző-
művészeknek – akik rendszere-
sen felajánlják műveiket külön-
féle díjazásokhoz – a támogatá-
sért, illetve a segítségért, majd 
a négy festményre írt győztes 
verset olvasták fel. A születés-
napot a Lukin László zeneisko-
la tanáraiból alakult vonósné-
gyes és a Benedek testvérek 
(László és Ferenc) muzsikálá-
sa színesítette. n Temesi LászLó 

„No, de én még élek! Elnevezni bármit leginkább elhunyt személyekről 
szoktak” – szabadkozott Bíró András, a több évtizede városunkban élő és 
alkotó író, költő, publicista, az Érdi Újság első főszerkesztője, amikor enge-
délyt kértek tőle, hogy róla nevezhessenek el egy könyvesboltot.

Azóta tíz esztendő eltelt, 
és június 19-én, az idén 93 
éves író és számos könyvba-
rát jelenlétében, bensőséges 
ünnepséggel köszöntötték a 
névadót, s vele együtt a bolt 
jubileumát.

Daróci Lajosné Bíró And-
rás: Mi a boldogság című ver-
sével nyitotta meg a különle-
ges irodalmi rendezvényt. 
A  csaknem tízezer kötet 

mellett még rengeteg könyv-
barát is elfért, ahol nemcsak 
a szerzőket, de az olvasókat 
is ünnepelték.

Dr. Tarján Tamás iroda-
lomtörténész, egyetemi ta-
nár is azzal kezdte köszöntő-
jét, hogy a rendszeresen 
megismétlődő félelmek dacá-
ra – miszerint a műszaki fej-
lődés szükségtelenné tenné a 
nyomtatott kiadványokat – a 

könyv ünnepének havában 
nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy a magyar könyv ma is 
előkelő helyet foglal el kultú-
ránkban, és éppúgy „íratja 
meg olvastatja magát”, mint 
sok évvel ezelőtt. Ugyanak-
kor minden szerző vágya, 
hogy minél többen olvassák, 
még akkor is, ha elfogadjuk, 
amit egy író így fogalmazott 
meg: „Egy könyv, minél töb-
ben olvassák, annál kevésbé 
lesz érthető”. Miért? Mert 
mindenki másként értelmezi, 
másként éli meg az olvasotta-
kat, de maga a szerzője is azt 
várja el, hogy arról formál-
junk véleményt, amit mi ma-
gunk átéltünk, amivé vál-
tunk egy kötet olvasása köz-
ben. Attól a pillanattól, hogy 
egy könyvet a kezünkbe ve-
szünk, már nem az íróról, 
hanem rólunk, olvasókról 

szól! A kérdésre, hogy kinek 
ír az író, akár ezernyi választ 
adhatunk: önmagának, a kri-
tikának, a pénztárnak, Isten-
nek, netán az üres papírnak? 
Jó esetben leginkább az olva-
sónak íródik egy könyv. Bíró 
András is ezt teszi. Azokat 
szólítja meg, akik lélekmoz-
dító fantáziájukkal képesek 
a leírt világból, a maguk kis, 
létező világát megteremteni. 
Legutóbbi, a Pusztából kiáltó 
című regénye pedig úgy új, 
hogy régi. Talán egyszer a 
megjelent köteteinek történe-
téről is érdemes lenne köny-
vet írni! – fűzte hozzá Tarján 
Tamás.

Ezt követően Bíró András 
maga mondta el a „Bent a ma-
lomban őröl a molnár” című 
versét, és azt is elmesélte, egy 
évtizeddel ezelőtt igencsak 
meglepte őt Fodor János, 
amikor tudatta, róla szeretné 
elnevezni a könyvesboltját. 
„No, de én még élek! Elnevez-
ni bármit, leginkább elhunyt 
személyekről szoktak” – így 
szabadkozott, sőt még az 

ügyvédje véleményét is kikér-
te, nem lesz-e ebből baj?

Fodor János azonban így 
kívánta kifejezni a több évti-
zede városunkban élő és al-
kotó író iránti tiszteletét és 
nagyrabecsülését, és mint 
elmondta, alig várja, hogy a 
szerző újabb kötetekkel gaz-
dagítsa a szépirodalmi mű-
vek polcait.

A bensőséges hangulatú 
ünnepséget Szigeti Eszter 
énekes fellépése tette teljessé, 
aki Varga Zoltán zongorakí-
séretében Bíró András meg-
zenésített verseiből adott elő 
néhányat. n BáLinT ediT

Felnőtté vált a négyéves Érdi IRKA

„Magától ömlik a szó…”

A díjazottak elöl (balról): Kreischer Nelly, Horváth Lilla és Szabó 
Valéria, hátul Somfai István, Daróci Lajosné és Habos László

A jellegzetest, az általánost és a különlegeset 
egyaránt megmutatják Kércz Tibor, városunkban 
élő vegyészmérnök, természetfotós Új-Zélandon 
készült fényképei, amelyekből a Múzeumok 
éjszakáján, június 20-án nyílt kiállítás a Magyar 
Földrajzi Múzeum konferenciatermében. 

A vulkánok birodalmá-
ból, a déli szigeten a hófödte 
hegyek vonulataiból, a víz-
esések rengetegéből és a 
hosszú, fehér felhők sejtel-
mes ködéből ízelítőt kínáló 
fotókiállítást dr. Kubassek 
János múzeumigazgató 
nyitotta meg, aki maga is 
járt ebben a tőlünk egyik 
legtávolabbra fekvő, csodá-
latos látványokban gazdag 
országban, így az ismertető 
keretében, a falakon megje-
lenített, valamint a megnyi-
tón kivetített, több száz 
fényképhez nem volt nehéz 
némi magyarázatot fűznie.

A fotók készítője, Kércz Ti-
bor vegyészmérnök 2001 óta 
él Érden, de mivel környezet-
védő szakemberként renge-
teget utazik, magával ragad-
ta őt az egzotikus tájak, a 

természet, az állatvilág szép-
sége, és ellenállhatatlan 
késztetést érzett arra, hogy 
amit lát, fényképeken is meg-
örökítse. 2013-ban elvégzett 

egy kezdő, majd egy haladó 
természetfotó-tanfolyamot, 
és roppant boldog volt, hogy 
tavaly egy nagyon régi vágya 
is valóra vált: fotóstársaival 
együtt egy háromhetes új-zé-
landi természetfotózáson ve-
hetett részt. Kércz Tibor le-
nyűgöző fényképeit látva ért-
hető, hogy szenvedélyévé vált 
a természetfotózás és azóta 
töretlen kedvvel fényképez 
makró témát, növényeket, tá-
jakat, állatokat.

Az idei Múzeumok éjszakáját Bács István alpolgármester (Fidesz–KDNP) 
nyitotta meg, mellette dr. Kubassek János és Kércz Tibor fotóművész

Fodor János köszönti a névadót

Bíró Andrást köszöntötték a róla elnevezett könyvesboltban

A könyv íratja és olvastatja önmagát

A hosszú fehér felhők 
földjén című érdi fotókiállí-
tását édesapjának ajánlot-
ta, mert az új-zélandi útjá-
val egyben apja álmát is va-
lóra váltotta, aki nem jutha-
tott el erre a varázslatos vi-
dékre. A múzeumban látha-
tó képei a tőlünk nagyon tá-
voli, mintegy 28 órányi re-
pülőútra fekvő szigetvilágot 
hozza közel hozzánk. Ko-
rántsem szabad azonban 
egy romantikus kirándulás-
ra gondolnunk – mutatott rá 
Kubassek János –, hiszen 
gyakran esőben, szélben, és 
igen nehezen megközelíthe-
tő helyeken kellett egész fel-
szerelését magával cipelve 
eljutnia a varázslatos, kü-
lönleges tájakra, viszont 
megérte a fáradozást, mert 
nagyszerű anyagot hozott 
haza – tette hozzá a múze-
umigazgató.

A több ezer fényképből 
mindössze negyvenkettő 
látható a konferenciaterem 
falain, és még legalább há-
romszázat láthattak kivetí-
tőn a kiállítás megnyitóján, 
amelyek némi ízelítőt kínál-

nak Új-Zéland lenyűgöző, 
érintetlen természeti szép-
ségeiből. Páfrányok sokasá-
ga, a formák és színek cso-
dálatos kavalkádja, a vizek 
kristálytisztasága, különle-
ges vízesések, ásványi 
anyagok, palacsinta-szik-
lák, vagy a természet szob-
rai, a gömbkövek, gleccse-
rek, fjordok, jéghasadékok, 
a szárazföld és víz találko-
zásai, hegyek, hegyvonula-
tok és persze a hosszú, fe-
hér felhők, amelyek szinte 
mindent körbevesznek és 

követik az embert –  hogy 
csak néhányat említsünk 
mindabból, amit ezek a fo-
tók, Kércz Tibornak kö-
szönhetően, elénk tárnak. A 
lenyűgöző fényképek nem-
csak élményt adnak, hanem 
el is gondolkodtatnak ben-
nünket, rámutatva: milyen 
fenséges, milyen csodálatos 
az érintetlen természet vilá-
ga!

A kiállítás év végéig, azaz 
december 31-ig látható a 
Magyar Földrajzi Múzeum 
emeleti termében. n B.e.

A Múzeumok éjszakája nagyszerű családi program is volt az érdi-
ek számára

Új-zélandi természetfotók az érdi múzeumban

Varázslat, álom és látomás – egy távoli ország tájai

Dr. Tarján Tamás, Bíró András és Daróci Lajosné. Ki kinek ír?

Polikarbonát
lemez akció!

10 mm víztiszta

2.490 Ft/m2
Az akció csak a hirdetés

felmutatása esetén érvényyes!

TeTő-Zsindely ÉPíTőAnyAg sZAküZleT

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

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

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

OsB Akció
2.490 Ft
/táblától

www.tetouzlet.hu
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ANGOLésNÉMET
nyelvvizsgára felkészítő
intenzív tanfolyamok
JÚLIUSBAN.

Információ:
06 23365357
06205509222

www.elhousenyelviskola.hu
elhouse@t-online.hu

24
73
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Ha fa, akkor
Zso-fa!

www.erdituzifa.hu
www.zsofa.hu
Zso-Fa Fatelep

2030 Érd, Ercsi út 32.
(A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239
E-mail: zsofa@zsofa.hu

Nyitva tartás:
H–P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig

T ű Z i f a T e l e p

Fabrikett-akció!

Szórt tűzifakiszállítvaÉrdre
2 m329.000Ft–3m341.500Ft

Kalodás tűzifa (vas, fa) • Fűrészpor
Hasított, vágott (25, ill. 33 cm)

bükk, tölgy, akác

10 kg 650 Ft
1 raklap 60 Ft/kg

2 raklaptól 56 Ft/kg
5 raklaptól 522 Ft/kg

27
40

09

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

24
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Konyhabútor Készítése

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

65
43
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ZalaegersZegi 7 nap
XXV. évfolyam, 12. szám 

2015. április 1. 

Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 

ingyenes hetilapja

Először szereztek érmet a Magyar Kupában az érdi lányok

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

Érdi  Újság
Konyhakertek  
kerestetnek
Érd is csatlakozott az ott-

honi kertgazdálkodást 

népszerűsítő, Karcagról 

indított országos prog-

ramhoz, amelynek kereté-

ben Magyarország leg-

szebb konyhakertjeit dí-

jazzák majd. 

 n 3. oldal

Új háziorvosi  
rendelők

Három háziorvosi rendelő 

költözhet majd új helyre, 

ha egy magánbefektető a 

Felső utca 43. szám alatti 

ingatlanon megépíti az 

egészségház funkciót ellá-

tó épületet.

 n 6–7. oldal

Felújítások 
kezdődnek 
az iskolákban
Három iskola energetikai 

korszerűsítése kezdődhet 

meg a napokban a KEOP 

5.6.0 program keretében, 

mintegy 500 milliós for-

rásból. 
 n 14. oldal

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

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

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

Szálloda és sport-rehabilitációs központ is 

épülhet az Érd Aréna melletti területen
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97

21
67
51

21
67
49

Kedves  

Olvasóink!

Az Érdi Újság  

szerkesztősége  

2015. április 1-jétől 

új helyen, megújult 

környezetben  

várja partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:

2030 Érd, Felső u. 1.

telefonszámunk:  

06-23-520-117

Lapozzon bele  
az Érdi Újságba  

már a facebookon is!

facebook.com/
erdiujsag
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Nyári könyvajánló
Otthoncsinosítóknak
Balík, Michael: Pincék felújítása és utólagos vízszigetelése
Conran, Terence : Belsőépítészet – otthonszépítők nélkülözhetetlen 

kézikönyve
Diehl, Wolfgang: Lépcsők – korszerű lépcsőépítés: fa, acél, üveg
Drl’ka, Milan: Erkélyek, lodzsák, teraszok felújítása
Farkas Elemér: Festés, mázolás, tapétázás
Fischer-Uhlig, Horst: Kellemes, kényelmes otthon – építés, bővítés, 

felújítás
Fischer-Uhlig, Horst: Tetőtér-beépítések – kényelmes padlásterek
Heimann, Erich H.: Gipszkarton lapok beltéri felhasználása
Hingley, Brian D.: Régi bútorok felújítása – javítás és felületkezelés
Niesewand, Nonie: Konyhák és étkezők
Norman, Libby: Babaszobák, gyerekszobák
Paine, Melanie: Függönyök és sötétítők
Schubert, Karl H.: Fürdőszobák felújítása és korszerűsítése
Springman, Nicholas: A mi lakásunk – átalakítás, felújítási kézikönyv, 

lakberendezés, festés, burkolás, kárpitozás, függönyvarrás
Török Mária, R.: A szín mindennapi életünk környezetkultúrájában – 

belsőépítészeknek, lekberendezőknek, otthonteremtőknek
Winkelmeyr, Stefan: Ajtók, ablakok és kapuk beépítése

Kézműveseknek
Árvai Anikó: Szövés – kereten, szádfán, karmantyúfán
Dardenne, Amandine: Nemeztárgyak
Dovcová, Jaroslava: A kötés iskolája 
Eddy, Celia: Folt hátán folt – a foltmozaikvarrók nélkülözhetetlen 

kézikönyve 100 hagyományos és mai mintával
Finnanger, Tone: Varázslatos díszek, mesés tárgyak
Greenoff, Jane: A keresztszemes hímzés nagykönyve
Hazell, Sarah: A legszebb horgolásminták tárháza
Joannovics Mária, F.: Kézimunka-enciklopédia lépésről lépésre: 

patchwork, hímzés, steppelés, varrás, kötés, horgolás, applikálás
Kharade, Ellen: Gyors és ötletes nemezelés
Kovács Zsolt: Üvegfestés, vadvirágok
Lord, Kerry: Edward állatsereglete – 40 állatfigura horgolásmintája
Pereczes Orsolya: Gyöngyékszerek
Rowan, Margaret: Hímző- és varróöltések
Schuler-Konitzky, Erika: Csupa folt lakásdíszek – patchwork & quilt
Stanfield, Lesley: 100 kötött és horgolt virág
Stradiotti, Ilaria: Textilfestés – díszítés, festés, nyomtatás

Válogatás a Csuka Zoltán Felnőttkönyvtár állományából

Az Érdi Városi Televízió 
Híradója a kezdetektől, kö
zel 10 éve minden hétköz
nap 19 órakor rendszere
sen jelentkezik, hogy a vá
ros közérdeklődésre szá
mot tartó eseményeiről 
részletes, hiteles és infor
matív tájékoztatást adjon. 
Híreinkben egyaránt be
számolunk a város politi
kai, társadalmi, kulturális 
és sportéletének legfonto
sabb történéseiről, továbbá 
kiemelt figyelemmel kísér
jük a civil közösségek tevé
kenységét. 

A Híradó kamerája jelen 
van minden fontosabb vá
rosi rendezvényen ugyan
úgy, mint az iskolák, óvo
dák ünnepségein, vagy ép
pen a nagyobb fesztiválo
kon, kulturális eseménye
ken. Végigkövetjük a fonto
sabb érdi beruházások 
alakulását, beszámolunk a 
közgyűlési döntésekről, s 
ezekkel kapcsolatban meg
szólaltatjuk mind a döntés
hozókat, mind az érintett 
feleket.

A televízió hírműsora fő
ként Érd mindennapi életé

vel foglalkozik, ugyanak
kor tudósítunk a szomszéd 
településeken – Diósdon, 
Pusztazámoron, Sóskúton, 
Tárnokon és Törökbálin
ton – zajló eseményekről is.

Az Érdi Városi Televízió 
Híradója az MTVA támoga
tásával készül, akiknek ha
vonta többször is szállí
tunk híreket, tudósításokat 
a térségből.

Várja Önöket minden 
hétköznap 19 órakor 
Endresz Dóra és Gárdos 
Attila, a Híradó műsorve
zetői.

„A nevem Harriet Manners, 
és geek vagyok.

Geek, kiejtése: /gi:k/, főnév, 
angol eredetű.

1. túlzottan intellektuális 
beállítottságú ember, magya
rul: kockafej, kocka, eredeti 
jelentése: stréber

2. olyan személy, akinek az 
érdeklődése (a társadalmi és 
társasági kapcsolatok ápolása 
helyett) egy bizonyos témára 
fókuszálódik. Ez az érdeklő
dés általában intenzív rajon
gássá vagy megszállottsággá 
fajul.

3. olyan személy, aki erős 
késztetést érez arra, hogy meg

nézze a „geek” 
szó jelentését a 
szótárban.

A szó eredete: 
az ógermán geck szóból, 
aminek jelentése ’bolond’”.

Igen, ez a regény rólam szól, 
tizenöt éves gimnazista lány 
vagyok, stréber és nem érde
kel a divat. Az iskolában sem 
tartozom a népszerű lányok 
közé, sőt…

Ezért hát, amikor felfedez 
egy modellügynökség, az új 
élet reményében megragadom 
a lehetőséget és modell
kedésre adom a fejem (jelent
sen ez bármit is).

Ekkor kezdőd
nek a bonyodal
mak. Sajnos hazud
nom kell mindazok
nak, akiket a legjob
ban szeretek, de arra 
csak én vagyok ké
pes, hogy a hazugsá
gaimat egy buborék
táblázatban rendsze
rezzem. 

Édesapám természe
tesen mindenben támogat, de 
így is elkerülhetetlen a ka
tasztrófa. 

Vagy mégis van remény, 
hogy mindent helyrehozzak?

Életem történetét szívesen 
ajánlom mindazoknak, akik 
szeretik a humort, az öniróni
át és kíváncsiak a tinik lelkére 
is.

(Smale, Holly: Geek girl – 
A  lány, akit soha senki sem 
vett észre, 2014)

KórusKoncert 
az érd-újvárosi 

Jézus Szíve-templomban
2015. július 3. 18.00 óra

Közreműködik: 
a Leverkuseni St. Stephanus Templom Gyermek-, 

Ifjúsági  és Projektkórusa, valamint a „Leverkusener 
camerata” kamarazenekar

Anette Heinz szoprán
Hornyák Veronika mezzo
Vezényel: Christian Röske

A belépés díjtalan

Még az Országos Műemlé
ki Felügyelőség területi fel
ügyelőjeként, a múlt század 
’70es évtizedének utolsó 
harmadában, hivatalból 
részt vettem egy tervtaná
cson az érdi tanácsházán. 
Úgy emlékszem, a mostani 
városháza (korábban az 
OTP és szolgáltatók háza 
épületének) egyik emeleti 
termében mintegy két tucat 
meghívott szakember ülte 
körül a nagy asztalt.  Érd 
falu 1970ben lett nagyköz
ség. A tanácskozást vezető/
elnöklő dr. Benussi Silvio 
1974től volt a település ta
nácselnöke és az ő nevéhez 
fűződik a város rang elnye
rése, 1979ben.

Akkor már épült a lebon
tott földszintes újfalui házak 
helyén az első városias meg
jelenésű településrész, 
amelyre a városháza mellet
ti körforgalom lakótelep fel
iratú útjelző táblája mutat 
ma is. 

Annak a tanácskozásnak 
témája az érintett terület 
mélyebben fekvő részére ter
vezett magasabb épületek 
kérdése volt. Tervmódosí
tással csökkenteni kellett a 
házak magasságát, mert a 
tököli szovjet katonai repü
lőtér radarjait zavarták vol
na. A tanácskozók vita nél
kül elhagytak emeleteket – 
az eredmény ma is látható. 
Illetve volt egy észrevétel, a 
tanács műszaki alkalma
zottja óvatos  szakmai kriti
kát fogalmazott meg a hata
lom egyik álláspontjával 
kapcsolatban – Benussi elv
társ felháborodottan kiküld

te őt a tárgyalásról. Jórészt 
ezért emlékszem arra a 
megbeszélésre, mert leple
zetlen ízelítőt kaphattunk a 
hatalom g yakorlásának 
módszereiről. Azokban az 
évtizedekben vezető pozíció
ba csak az „élcsapat” tagjai 
kerülhettek. Kialakultak a 
„káderforgók”, mint azt a hi
vatali főnököm, Dr. T. I., a 
veterán kommunista kőmű
ves székesfehérvári tanács
elnökből lett országos hiva
tal vezetője mondta, pl. a 
BudapestSzékesfehérvár
DunaújvárosBudapest. Ha 
kellő önkritika után Dunaúj
városig eljutott a kiemelt ká
der, az már a rehabilitáció 
kezdetét jelenthette. 

n  n  n

Azt írtam az imént, ez a 
lakótelep város a városban. 
De ez pontosabb úgy, hogy 
ez egy városféle városrész, 
részleges, hiányos városi 
funkciókkal. Városnak tűnik 
a néhány emeletes fantáziát
lan, sablonos épületek miatt, 
amelyek a jellegzetes „lakó
telepi érzést” eredményezik.  
A panelházak típuslakásai
nak tájolása megkívánta az 
általában több lépcsőházas 
épületek azonos irányú elhe
lyezését és közöttük a tömb
belsőbe vezető átjárók meg
hagyását. Mára a 30–40 éve 
ültetett facsemeték lombos 
fákká nőttek. A tömbbelső 
így helyenként már barátsá
gosan hangulatos. A kitapo
sott ösvényekkel átszőtt 
gyep és a virágok sorsa sok
kal mostohább, mert az élet 
igényei korántsem alkal

mazkodnak a tervezőaszta
lok rajzaihoz. Valójában for
dítva kellene lennie a dolog
nak. 

Tudom, hogy illúzió, töb
békevésbé illúzió azt gon
dolni, hogy a fizikai körül
mények, az épített (fizikai) 
keretek adottságként kivált
ják a (mentális) közösségek 
kialakulását. És igazságta
lanság felemlegetnem, hogy 
a lakótelep, mint olyan, nem 
vált közösséggé. Máig sem. 
Úgy – az egész. Hiszen nem 
igazán közösségek Érd ré

gebben kialakult városré
szeinek lakói sem, Ófalutól 
Érdligetig. Hogy is lenne el
várható ez akkor, amikor a 
beruházás finanszírozását 
biztosító felek, a főváros, a 
megye, az OTP, a beruházó 
és kivitelező cégek (és még 
más szervezetek is) igényt 
tartottak valamennyi lakás

ra, abban a még mindig la
kásínséges időkben. Nehe
zen található közös nevező a 
„csak vidéken” lakást kapott 
pesti, megyei tanácsi káder 
és a a szomszéd falu kocs
márosának elvált felesége 
között.

Ha nem is gyakran emlege
tik, vagy nem sokan tudják, 
ez még a 15 éves lakásépítési 
program ideje volt. Az építész 

karon a lakóépülettervezési 
tanulmányok elején, 1958–
59ben, eligazítást kaptunk a 
tömeges lakásépítés tervezé
si normáiról. Ma már nehe
zen hihetőnek tűnik, hogy a 
típusterv 1 db. beépített szek
rényt írt elő/engedélyezett 
személyenként, 55 cm széles
séggel. Hogyan férne el eny
nyicske helyen, akár egy mai 
tinilány ruhatára? Ennek el
lenére kétségtelen, hogy a vi
lágháború pusztításai, az 
angolamerikaiszovjet sző
nyegbombázások okozta 
károk miatt Európa más or
szágaiban is fellendült a tö
meges lakásépítés. Nem vé
letlen, hogy a magyar lakóte
lepek nemcsak hazai, hanem 
szovjet, dán, endékás és más 
házgyárak technológiájával 
is épültek.

A városba özönlő népmoz
gás kérdését hazánkban to
vább bonyolította az alapta
lan iparosítás városba költö
ző népmozgást kiváltó kény
szere. Azután az erőszakos 
téeszesítés hatása is. Ez a 
több eredőből összetevődött 
folyamat Érdet, a fővárosban 
megnehezített lakásigénylési 
lehetőségek miatt, alapjában 
érintette. Ötéves folyamatos 
pesti munkaviszony után ad
hatott be igénylést a vidékről 
jött dolgozó. De laknia addig 
is kellett valahol, valahogy 
elviselhető utazással elérhe
tő távolságban. Így alakultak 
ki a fővárosi agglomeráció 
alvóvárosai, az ott lakók élet
formáját jellemző ingázó 
munkába járással. 

Hajnalban elutazás, mun
ka után bevásárlás, estére 
fáradtan hazaérve – mikor 
alakulhatott volna az ember 
közösségi élete? Még a társa
sága is – ha egyáltalán volt – 
a hétvégére maradt.

n Votin JózSef

A párt utasítására jófor
mán minden üzemben mun
kaversenyt kezdeményeztek 
– ezúttal a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 60. 
évfordulójának tiszteletére. 
Valamilyen ürügyet, valami
lyen évfordulót mindig lehet 
találni. A pártutasítást is 
mindig fondorlatosan becso
magolják oly módon, hogy az 
a munkások lelkes, önkén
tes lelkesedésének tűnjék. 
Mindenesetre csak papíron. 
Ezt a mostani munkaver
senyt is – papíron – nem a 

párt kezdeményezte, hanem 
„a csepeli üzemek dolgozói” 
javasolták. Ki mert volna el
lentmondani a brigádveze
tők felhívásának, és így lett 
önkéntes, lelkes munkaver
seny az évforduló tiszteleté
re – először Csepelen, majd 
rövidesen másutt is. Így pél
dául a Tiszai Vegyi Művek
nél, ahol a fellelkesült dolgo
zók felajánlották, hogy év 
végéig 230 tonna polietilént, 
200 tonna műanyagot és 
1300 tonna műtrágyát gyár
tanak terven felül. Ebben az 

üzemben, ugyanúgy, mint az 
ország számos más üzemé
ben, igen nagy százalékban 
dolgoznak olyanok, akik tá
volabb laknak munkahe
lyüktől és naponta járnak be 
autóbusszal, vonattal mun
kahelyükre. Hogy milyen 
körülmények között? Álljon 
erről itt egy rövid kis riport.

„Az évek során a napon
kénti ingázás megviseli az 
embert anélkül, hogy észre
venné. Ráadásnak jön a reg
geli totózás, kimarade járat 
vagy sem. Mert télen hetente 
egyszer nem indul, az biztos. 
Késünk 15–20 percet. Az em
ber úgyis ideges, csak gyűrö
geti a sapkáját és még mehet 
igazolásért a Volánhoz, hogy 

a járat valóban késett. Külön
ben levonnak a bérből.”

Így panaszkodik a brigád
tag. És panaszkodnak so
kan még mások is, másutt is. 
Az üzemi KISZtitkár így 
fogalmazza meg a dolgozók 
hangulatát:

„Állandó az elégedetlen
ség és az ifjúsági parlamen
teken nem győzöm kapkodni 
a fejem, mert a közlekedés 
miatti panasz petárdaként 
robban. Nem nyugszanak 
meg az emberek, mert a fél
órával korábbi indulás a pi
henéstől, a családtól rabolja 
el az időt. Hogyan lennének 
nyugodtak az emberek, ami
kor naponta izgulnak: beér
neke kezdésre vagy sem?”

Gondolom, elég is az idéze
tekből, még csak annyit, hogy 
a közlekedésért felelős Volán 
Tröszt vezetője elmondja: na
gyon szűkösek a lehetőségek 
a közlekedés javítására. 

Elképzelhető, mennyire lel
kesedhetnek ilyen körülmé
nyek mellett a munkaverse
nyért a dolgozók. Nos, igaz, 
nem mindenki bejáró, talán 
ittott a közlekedés is jobb. Az 
más kérdés, hogy másutt mi
lyen más problémák akad
nak, melyek szintén aligha 
lelkesítik munkaversenyre a 
dolgozókat: fárasztó éjszakai 
műszak, lakáshiány, a kis
gyermekek elhelyezésének 
problémája és hasonlók.

Új Európa 1977. máj.-jún.

Város a városban

Urbán László: Sajtótükör

A naponkénti ingázás

Érd, lakótelep (Szabó Sz. Szilárd grafikája)

KÖNYV

A lány, akit soha senki 
sem vett észre

TÉVÉ

Híradó
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HÉTFŐ
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli információs 
műsora 
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

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

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré – sztárok a mikro-

fonnál
20.00  Kis esti zene

KEDD
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli információs 
műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Sztárportré ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Bigyó Az Érd FM 101.3 

technológiai magazinja
20.00  Kis esti zene

SZERDA
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli információs 
műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Bigyó ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra 
  Popzene 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 reggeli információs 
műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Filmszerész ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra 
Popzene mindenkinek 

19.00  JazzPresszó Birta Mikivel 
Az Érd FM 101.3 dzsesszmagazinja

20.00  Hallgass hazait – magyar zenék 
magazinja

PÉNTEK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli információs 
műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
  Hangoskönyv sorozat

11.00  JazzPresszó ism.

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra 
Popzene mindenkinek

19.00  Esti Mix 
Pop, duma, satöbbi

SZOMBAT
8.00  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
8.00  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 29-től július 5-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.

Tisztelt Látogatók!

A művelődési központ 2015. jú-

lius 6–26-ig karbantartási 

munkálatok miatt ZÁRVA 

tart!

2015. július 27-től a szokott 
nyitvatartási időben szeretet-
tel várunk minden érdeklődőt!
Szép nyarat és kellemes pi-
henést kívánunk!
A Szepes Gyula Művelődési 
Központ dolgozói

PROGRAM

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

Minden érdi nyugdíjast szere-
tettel várunk a gálaműsorra.

KIÁLLÍTÁS

Kamaraterem
ROKON LELKEK
Mészáros Lászlóné (Váraljai 
Terézia) kiállítása
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.

Zenei könyvtár
KIÁLLÍTÁS

VISSZATEKINTŐ 1.
Válogatás korábbi rajzpályáza-
taink díjnyertes munkáiból – I. 
és II. helyezettek.
A tárlat megtekinthető június 30-ig.
VISSZATEKINTŐ 2.
Válogatás korábbi rajzpályáza-
taink díjnyertes munkáiból –
III. helyezettek és különdíjasok
A tárlat megtekinthető július 1-jétől.

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
2030 Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06-23-375-933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Szeretettel várjuk  
könyvtárunkban!

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

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

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

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

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

HELY- ÉS 
SPORTTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÁS
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

Valamennyi kiállítás megte-
kintésére jogosító teljes árú 

JÚNIUS 29., HÉTFŐ
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Jazzland ism.11. rész
20.00  Érd–Tápiószecső 

Labdarúgó-mérkőzés ism.
21.40  A madármentő pusztadoktor 

színes, magyar dokumentum-
film. R: Cséke Zsolt

22.30  Párbeszéd 
Beszélgetés aktuális témákról

JÚNIUS 30., KEDD
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fény-Kép 

Kulturális magazin
20.00  Vámos Miklós műsora 11. rész
20.55  Benyovszky Móric és a 

malgasok földje 4. rész 
színes, magyar ismeretterjesztő 
filmsorozat, R: Cséke Zsolt

21.25  Híradó ism.
21.40  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
23.00  Tea két személyre 12. rész

JÚLIUS 1., SZERDA
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás Sportmagazin

20.00  KalandoZoo 12. rész
20.25  Harlekin és szerelmese 

fekete-fehér magyar játékfilm R: 
Fehér Imre

21.55  Párbeszéd ism. 
Beszélgetés aktuális témákról

22.10  Mozgás Sportmagazin

JÚLIUS 2., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől!
20.00  Tea két személyre 13. rész
20.30  Benyovszky Móric és a 

malgasok földje 4. rész 
színes, magyar ismeretterjesztő 
filmsorozat, R: Cséke Zsolt

21.00  Párbeszéd ism. 
Beszélgetés aktuális témákról

21.15  Mozgás ism. Sportmagazin
21.45  Jazzland 11. rész

JÚLIUS 3., PÉNTEK
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Tea két személyre 12. rész
20.00  Jazzland 12. rész
20.30  Mozgás Sportmagazin
21.00  Eltávozott Nap 

fekete-fehér, magyar filmdráma, 
R: Mészáros Márta

22.25  Párbeszéd ism. 
Beszélgetés aktuális témákról 

22.40  Híradó ism. 
Beszélgetés aktuális témákról

JÚLIUS 4., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

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

gi, civil társadalmi magazin
20.00  Épitészet XXI. 15/1. rész 

ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.50  Életem Afrika 17/8. rész 
Ismeretterjesztő sorozat

21.20  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

21.50  Harlekin és szerelmese 
fekete-fehér magyar játékfilm 
R: Fehér Imre

JÚLIUS 5., VASÁRNAP
19.00  Tea két személyre 13. rész ism.
19.30  Polgár-társ ism. 

Vallási, nemzetiségi, civil 
társadalmi magazin

20.00  Épitészet XXI. 15/1. rész 
ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.50  Eltávozott Nap 
fekete-fehér, magyar filmdráma, 
R: Mészáros Márta

22.15  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

jegy 1000 Ft, a kedvezményes 
jegy ára 500 Ft, tárlatvezetési 
díj 3000 Ft kiállításonként.

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS
ELINDULTAM  
SZÉP HAZÁMBÓL
Dr. Szilágyi László vegyész-
professzor (Debreceni Egye-
tem) négy világrészt bemutató 
fotókiállítása. A kiállításra a 
belépés díjtalan!

A múzeum tetőtéri előadó-
terme 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

Tisztelt Látogatók!
2015. augusztus 3–23. között a 
könyvtár minden részlege 
ZÁRVA tart. 2015. augusztus 
24-től (hétfő) a szokott nyitva-
tartási időben szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt!
Szép nyarat és kellemes 
pihenést kívánunk!
A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár dolgozói

Rendezvényeinkről, a könyv-
tár szolgáltatásairól és díjsza-
básáról érdeklődjön a fenti tele-
fonszámon vagy honlapunkon.

A könyvtár részlegeibe 18 éves 
korig és 70 éves kor felett IN-
GYENES a beiratkozás. Csalá-
di jegy váltása, érvényes diák-
igazolvány, pedagógusigazol-
vány és nyugdí jasigazolvány 
is kedvezményre jogosít.
A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos tí-
pusú anyagának (CD, DVD) köl-
csönzésére nem vonatkoznak!

Gyermekkönyvtár

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

2030 Érd, Alsó u. 2.
www.erdigaleria.hu

A MEGNYUGVÁS ÖSVÉNYEIN
Damó István festőművész kiál-
lítása
Megtekinthető 2015. június 25-ig, vasár-
nap és hétfő kivételével naponta 10–18 
óráig.

VeszprémFest
2015.júliuS15-18.

Főtámogató

Mike Stern&Didier lockwood • jackDejohnette /Made inChicago • CarmenSouza&theopascal

AVeszprémFest bankja:

AzMVMbemutatja

veszpremfest.hu | jegy.hu | jegymester.hu

Roger
Hodgson
aSupERtRAMp
egykori énekese

Kool &
theGang

DeeDee
Bridgewater |
irvinMayfield, jr.
and the NewOrleans jazz Orchestra

Emeli
Sandé
Helyszín:
Veszprém Aréna

VeszprémFest
2015.júliuS15-18.

Főtámogató

AVeszprémFest bankja:

AzMVMbemutatja

veszpremfest.hu | jegy.hu | jegymester.hu

július 18.

Emeli
Sandé

24
2

0
74
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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
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 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

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

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

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

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

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

LegFOnTOSabb
TuDnIvaLÓK:
– mindennap 8.00–16.00 óráig
tartjuk foglalkozásainkat

– ebédet és uzsonnát biztosí-
tunk

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

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

RÉSZLeTeS
PROgRamunK:

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

– táborzárás 16.00 óra
(ügyelet 16.30-ig)

– napi 2x60 perces úszás reggel,
illetve délután

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

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

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

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

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

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

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

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

Jelentkezni lehet az alábbi
telefonszámon:
Fülöp Henriett (06/20 22 15 502)
Érdi Úszó Sport Kft.
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Ezért fontosak a szűrővizsgálatok
azultrahang szerepea korai diagnózisban
Az ultrahangvizsgálat az egyik legmodernebb, teljesen fáj-
dalom- és kockázatmentes eljárás, amely pontos informáci-
ót ad és szükség esetén korlátlanul ismételhető. Abban az
esetben is fontos lenne időt fordítani évente szűrő jelleggel
szakorvosi ellenőrzésekre, ha éppen semmi problémánk
nincs, hisz az a céljuk, hogy tünetmentesség esetén is fel-
fedezzék az esetleges rendellenes folyamatokat.
A legnagyobb probléma, ha valakinél későn veszik észre

a betegséget, ezért nagyon lényeges a korai felismerés, hi-
szen például a nők pajzsmirigybetegsége akár meddőség-
hez is vezethet, pedig egy egyszerű ultrahangvizsgálat és
egy labor máris megmutatja a helyes diagnózist.

Vagy egy időben elvégzett nyaki ér-ultrahangvizsgálat
felhívhatja a figyelmet arra, hogy az érelmeszesedés veszé-
lye áll fent, ezért magas vérnyomás vagy magas koleszte-
rinszint esetén érdemes elvégeztetni a vizsgálatot.
A hasi ultrahangvizsgálat olyan képalkotó eljárás, amely-

nek során a hasüregi és kismedencei szerveket vizsgálják.
Ezzel a vizsgálattal már korai fázisban felismerhetőek egyes
daganatos megbetegedések is. A kismedencei gyulladá-
sok kitűnően diagnosztizálhatóak nőknél hüvelyi, férfiak-
nál hasi ultrahanggal. Fontos, hogy a hasi ultrahangra éh-
gyomorral és telt hólyaggal érkezzen a páciens.
Az emlő ultrahangos vizsgálata a mell és a hónaljárok

vizsgálatát is magában foglalja. Felismerhetőek az esetle-
ges daganatok, ciszták, csomók, gyulladásos folyamatok.
Ízületi ultrahangvizsgálatot olyan jellegű baleset után

érdemes végeztetni, amikor a röntgen nem mutat ki tö-
rést. Egy szalagszakadás, porcleválás vagy folyadékgyülem
ugyanis leghamarabb ultrahanggal fedezhető fel.
A terhességi ultrahangvizsgálat elsődleges célja a mag-

zat fejlődésének nyomon követése, a lehetséges rendelle-
nességek kiszűrése. Másodlagos célja pedig, hogy a leendő
szülők megpillanthassák születendő gyermeküket. A 4D
ultrahangvizsgálat felejthetetlen élményt nyújt mind a kis-
mamának, mind a családtagoknak.

AG MEDICAL
4D ULTRAHANG DIAGNOSZTIKAI RENDELŐ

Megbizonyosodna egészsége felől, kiderítené panaszai okát? Az AG Medical
4D Ultrahang rendelőben nem szükséges beutaló és nem kell hetekig várnia
az időpontra! Ultrahang- és laborvizsgálatok – gyorsan, kényelmesen.
Bejelentkezés: 06203681877 • Érd Korall Ház 2. I. emelet • www.agmedical.hu

Felelős
kiadó:M

iniszterelnökség

HA MAGYARORSZÁGRA JÖSSZ,
TISZTELETBEN KELL TARTANOD

A KULTÚRÁNKAT!

Hazánkban két év alatt hússzorosára nőtt az illegális
bevándorlók száma. Idén már közel 50 ezren lépték át

törvénytelenül a magyar határt. Mindeközben az Európai Unió
újabb bevándorlókat telepítene Magyarországra,
veszélyeztetve ezzel a magyar munkahelyeket.

Mondja el Ön is véleményét!
Keresse kérdőívünket postaládájában

és küldje el nekünk!

Csak a pünkösdi
hétvégén több

mint 1000 tiltott
határátlépőt fogtak
el a rendőrök.
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A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 
Érd, Fehérvári út 89–91.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
A szakmai irányelveknek megfelelően végezze 
el a hajléktalanszállón élők gondozását, hogy 
bekerülésük oka megszűnjön. Mindezen felül 
biztosítja a személyre szabott bánásmódot.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, Szociális gondozó és 
ápoló,
• Magyar állampolgárság, tiszta erkölcsi bizo-
nyítvány, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, er-
kölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: A munkakör a pályázatok elbírálását köve-
tően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2015. július 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520-362-
es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó 
Központ Érd címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Budai út 14.). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 1/440/2015, valamint a 
munkakör megnevezését: szociális segítő.
VAGY
• Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a 
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresz-
tül
VAGY
• Személyesen: Pest megye, 2030 Érd, Budai út 
14. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt 
végzettségekkel lehetséges. Az érvényes pá-
lyázatot benyújtó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat 
áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytala-
nul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt 
feltételeknek maradéktalanul megfelelt.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. július 15.
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Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Férfi Átmeneti Szálló szociális segítő

munkakör betöltésére.

Érd nyugdíjasklubjai
Az sem marad magányos, aki egyedül kényszerül élni. 

Érden tizenkét nyugdíjasklub, valamint siketek, mozgás-
korlátozottak és szemsérültek klubja tevékenykedik, ösz-
szességében körülbelül 800–1000 fős taglétszámmal.

Nem csak a húszéveseké a világ

Öt éve működik  
az Idősügyi Tanács Kirándulások, név- és szü-

linapi ünnepségek, kulturá-
lis programok, beszélgetések 
– így telnek a 11 esztendeje 
alapított Tuscu lanum Nyug-
díjasklub összejövetelei.

Nemrég 150 ezer forintot 
nyertek egy pályáza-
ton, az összeget a To-
poly utcai idősotthon-
ban élők megsegíté-
sére fordítják.

E tevékeny közös-
séghez bárki csatla-
kozhat, szeretettel 
várják az érdeklődő-
ket.

A Gárdonyi Géza 
Emlékházba kirán-
dultak a Tuscu lanum 
Nyugdíjasklub tajgai 
június 10-én. Szerencséje 
volt annak a tizenegy vállal-
kozó kedvű klubtagnak, aki 
eljött, ugyanis a nagy eső-
zések után kellemes kora 
nyári időben vonatozhattak 
Gárdonyba. A legfiatalabb 
résztvevő 63, a legidősebb 
75 esztendős volt. Miután 
idegenvezető útmutatásával 
végigjárták az emlékházat, 

a délutáni vonattal tértek 
vissza Érdre.

– Hosszú, de annál szebb 
út vezet az emlékházhoz a 
gárdonyi állomástól, alapo-
san elfáradtunk, de megérte, 
hiszen egyikünk sem járt 

még itt korábban – mondta 
lapunknak a nyugdíjasklub 
vezetője, Domján Károlyné, 
hozzátéve: Gárdonyihoz 
nemcsak írásai miatt kötőd-
nek a klubtagok, hanem 
azért is, mert összejövetelei-
ket korábban az író nevét vi-
selő iskolában tartották.

– Most a Mária utca 22-ben 
találkozunk, minden máso-
dik szerdán. Összejövetelein-
ken kívül évente két nagy ki-
rándulást és több kisebbet 
szervezünk, mint ez a gárdo-
nyi is. Általában a klub hoz-
zájárul a költségekhez, bár 
legutóbb erre nem volt szük-
ség – jegyezte meg Domján 
Károlyné, aki szerint a tagok 
örömmel csatlakoznak ezek-
hez a kezdeményezésekhez.

– Költségeinket részint a 
tagdíjakból, részben pályá-
zati forrásokból fedezzük. 

Idén is nyertünk ötvenezer 
forintot kulturális kiadások-
ra, százötvenezer forintot 
pedig szociális célokra: a To-
poly utcai idősotthont támo-
gatjuk ez utóbbi összeg segít-
ségével. Gyümölcsöt viszünk 

az időseknek, és klub-
tagjaink ruhaadomá-
nyokkal is segítik 
őket. Szeretnénk pipe-
recsomagokat is ösz-
szeállítani számukra 
– sorolta terveiket a 
klubvezető, aki társai-
val rendszeresen láto-
gatja az otthon lakóit, 
és visz számukra házi 
süteményeket.

A klubélet termé-
szetesen nem csak a 

kirándulásokból, az idős tár-
sak megsegítéséből áll. 
A  kétheti találkozásokon, 
beszélgetéseken kívül ne-
gyedévente megünneplik a 
névnaposokat és a kerek, il-
letve 5-re végződő születés-
napokat is. Évente egyszer 
férfinapot tartanak, bár a 
klubtagok rendszerint az asz-
szonyok közül kerülnek ki. 

A Tusculanum Nyugdíjas-
klubnak jelenleg negyvenkét 
tagja van, egy-egy összejöve-
tel alkalmával 25–30-an is 
összegyűlnek. – Nyitottak 
vagyunk mindenki felé. 
A  szeretet és az egymásra 
figyelés tartja életben ezt a 
klubot, ami tavaly ünnepelte 
10. születésnapját – mondta 
Domján Károlyné, s hangsú-
lyozta, tárt kapukkal várnak 
minden érdeklődőt, csatla-
kozni szándékozót. n ÁdÁm

A legfiatalabb kiránduló 63, a legidősebb 75 esztendős 

Kirándultak a nyugdíjasok

A legfontosabb a rendszeres folyadékfogyasztás

Orvosi tanácsok hőség idejére

Búcsúzunk...
Mély megrendüléssel tu-
datjuk, hogy hosszú be-
tegség után Molnár Bélá-
né, a Tusculanumi Nyug-
díjasklub volt elnöke és 
alapító tagja, 2015. június 
14.én elhunyt. Emlékét 
megőrizzük. Nyugodjék 
békében. Tusculanumi 
Nyugdíjasklub

Negyedévente megünneplik a névnaposokat és a 
kerek, illetve 5-re végződő születésnapokat is

Nemcsak a legkisebbek, 
hanem az idősek is fokozott 
védelmet igényelnek a nagy 
nyári hőségben. Dr. Veres 
Judit tanácsait érdemes 
megszívlelni azoknak is, 
akik unokával nyaralnak és 
azoknak is, akik „csupán” a 
mindennapi tevékenységü-
ket végzik. 

Aranyszabály, amit nem 
lehet elégszer ismételni: dél-
előtt tíz és délután három óra 
között ne tartózkodjunk a 
napon, hanem maradjunk a 
lakásban, bevásárlásainkat 
a kora reggeli órákban intéz-
zük – kezdte tanácsait a dok-

tornő, aki rendkívül fontos-
nak tartja a megfelelő folya-
dékbevitelt is. A forró napo-
kon azok, akik szívgyógy-
szert szednek, a vízhajtás 
mellett is igyanak eleget, 
azaz a szokásosnál egy liter-
rel többet. 

– Ilyenkor nem ajánlott a 
kávé, a cukros, illetve alko-
holos italok fogyasztása, leg-
jobb a víz vagy a tea, illetve a 
levesek – hangsúlyozta dr. 
Veres Judit, aki a napszúrás, 
napégés elkerülése végett ja-
vasolja a könnyű, világos szí-
nű pamutruha, illetve a ka-
lap viselését és azt, hogy le-

hetőleg az árnyékban közle-
kedjünk. A jobb közérzet ér-
dekében érdemes ilyenkor 
többször zuhanyozni. A  65 
év felettiek, a szívbetegsé-
gekkel, magas vérnyomással 
élők a melegben fokozódó pa-
naszaikkal azonnal fordulja-
nak orvoshoz. 

– A nyár a családi vakáci-
ók, az unokákkal töltött he-
tek ideje. A gyerekek a sza-
badban rohangálnak, játsza-
nak. Vigyázzunk rájuk is, 
óvjuk őket a tűző naptól, le-
égéstől, illetve a rovarcsípé-
sektől – zárta szavait a dok-
tornő. n ÁdÁm Katalin

Érd az ország legfiatalabb városa: lakóinak át-
lagéletkora nem éri el a 35 évet. Ugyanakkor 
hozzávetőleg 13 ezer nyugdíjas ember él itt, és a 
városnak az idősek életminőségének javítására is 
gondolnia kell. 

Az önkormányzat 2010-
ben hozta létre az Idősügyi 
Tanácsot. A testület célja, 
hogy elősegítse a nyugdíja-
sok érdekeit képviselő tár-
sadalmi szervezetek és a 
város közötti együttműkö-
dést: az idős embereket 
érintő problémákat, esemé-
nyeket feltárja, megoldásu-
kat segítse, és a különféle 
szolgáltatásokon keresztül 
biztosítsa az időskori szük-
ségletek kielégítését.

Az Idősügyi Tanács tagjai a 
nyugdíjasklubok, illetve az 
önkormányzat képviselői, 
köztük Simó Károly alpol-
gármester (Fidesz–KDNP) is, 
aki lapunknak elmondta: a 
szociális szolgáltatások rend-
szerét az idősek szükségletei-
nek figyelembevételével ala-
kítják ki, egy 2012-ben végzett 
lakossági felmérés eredmé-
nyeit is felhasználva. 

– Az önkormányzat bizott-
sági ülésein is részt vesznek 
a nyugdíjasklubok delegált 
tagjai, és megtehetik észre-
vételeiket, javaslataikat. 
A  tanács együttműködik a 
helyi esélyegyenlőségi prog-
ram idősekkel foglalkozó 
munkacsoportjával is – 
mondta az alpolgármester, 
hangsúlyozva: elindult egy 
folyamat, az idősekre való 
odafigyelésé. Simó Károly 
szerint ennek köszönhetően 
felgyorsult az információ-
áramlás, olyan ismeretek jut-
nak el az idősekhez, amelyek 
megkönnyítik a mindennap-
jaikat, és csökkentik kiszol-
gáltatottságukat. Többek kö-
zött előadásokat szerveznek 
a termékbemutatós csalá-
sokról, de a szociális terüle-
ten bekövetkezett változá-
sokról is tájékoztatják őket. 
 n Á. K.

Nyugdíjasklub Klubnapok Vezető Telefonszám

Béke – Barátság
Mária u. 22

Csütörtök, 14 óra Ridácsné Rózsa Margit 06 20 516 0136

Tusculanum Nyugdíjasklub
Mária u. 22.

Páratlan szerda, 16 óra Domján Károlyné 06 23 360 510

Zrínyi Ilona Nyugdíjasklub
Mária u. 22.

Minden második hétfő, 
14 óra

Farkas Mihályné 06 23 367 100
06 70 220 1859

Barátkozzunk Nyugdíjasklub
Szepes Gyula MK

Minden hónap utolsó 
kedd, 15 óra

Péter Tamásné 06 23 362 305
06 20 974 6568

Életet az Éveknek
Szepes Gyula MK

Kedd, 15 óra Erős János 06 23 368 229
06 30 642 1280

Életmód Nyugdíjasklub
Szepes Gyula MK

Minden hó második 
szerdája, 14 óra

Szlovák Kálmánné 06 23 367 417
06 70 579 2841

Pedagógus Nyugdíjasklub
Szepes Gyula MK

Minden hó első hétfője, 
13 óra

Lozsi Sándorné 06 23 364 322

Siketek Nyugdíjasklub
Szepes Gyula MK

Minden hónap 3. keddjén 
16.30–19.30 óráig

Popovics Zoltán, Szabó 
Péterné jeltolmács

SMS:  
06 30 550 0034

Szemsérültek Klubja
Szepes Gyula MK

Minden hónap utolsó 
csütörtökén 14–16 óráig

Kékesi Józsefné 06 23 375 430

Bolyai Pedagógus Nyugdíjasklub
Érdligeti Ált. Iskola

Páratlan kedd, 16 óra Druzsin József 06 20 976 5530

Csuka Zoltán Nyugdíjasklub
Érdligeti Ált. Iskola

Minden második hétfő, 
15 óra

Nawrocki Antalné 06 23 367 018

Mozgáskorlátozottak Klubja
Alsó u. 5.

Keddenként és 
csütörtökönként 9–12 óráig

Vinczéné Jutka

Parkvárosi Fenyves Klub
Parkvárosi Közösségi Ház

Kedd, 13 óra Boros Károly 06 23 372 277

Petőfi Nyugdíjasklub
Ófalu, Pedagógiai Szakszolgálat

Minden hónap első 
hétfője, 14 óra

Szőcs Gáspárné 06 70 241 8636

Sasvárosi Nyugdíjasklub
Batthyány Ált. Iskola

Minden páratlan hétfő, 
14.30 óra

Borbély Gáborné 06 23 366 939
06 30 9041 265

Szociális Gondozó Központ Érd
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pályázatot hirdet
Férfi Átmeneti Szálló szociális munkatárs

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 
Érd, Fehérvári út 89–91.
A munkakörbe tartozó, illetve a veze-
tői megbízással járó lényeges felada-
tok:
A szakmai irányelveknek megfelelően végzi 
a hajléktalanszállón élők gondozását, hogy 
bekerülésük oka megszűnjön. Mindezen 
felül biztosítja a személyre szabott bánás-
módot.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, Szociális munkás,
• Magyar állampolgárság, tiszta erkölcsi bi-
zonyítvány, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, isko-
lai végzettséget igazoló bizonyítványmáso-
lat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását köve-
tően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. július 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520-
362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gon-
dozó Központ Érd címére történő megküldé-
sével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: 1/441/2015, vala-
mint a munkakör megnevezését: szociális 
munkatárs.
VAGY
• Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a 
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen ke-
resztül
VAGY
• Személyesen: Pest megye, 2030 Érd, Budai 
út 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt 
végzettséggel lehetséges. Az érvényes pá-
lyázatot benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt. Azon pályá-
zatokat áll módunkban elfogadni, amelyek 
hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul 
megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. július 15.

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 meg-
bízással járó lényeges feladatok:
Az ellátottak testi-lelki jólétének biztosítása. Az 
egészségügyi team tagjaként a szakfeladatok ko-
ordinálásával részt vesz a preventív, egészség-
megőrzési, egészségfejlesztési folyamatokban. A 
szakma irányelveinek megfelelően tevékenykedik. 
Segíti a gyógyító-megelőző tevékenységek haté-
kony működését.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, Általános ápoló és asz-
szisztens, szociális gondozó és ápoló,
• Magyar állampolgárság, tiszta erkölcsi bizonyít-
vány, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai vég-
zettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi 
bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. július 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520-362-es te-
lefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó 
Központ Érd címére történő megküldésével (2030 
Érd, Budai út 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
1/443/2015, valamint a munkakör megnevezését: 
Ápoló/gondozó.
vagy
• Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a 
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzett-
séggel lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. 
Azon pályázatokat áll módunkban fogadni, amelyek 
hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a 
kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. július 15.

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 megbízás-
sal járó lényeges feladatok:
A szakma irányelveinek megfelelően szervezi és irányítja 
az idősek otthonában élő gondozottak foglalkoztatását. 
Szervezi és előkészíti az intézmény tradicionális ünnepeit, 
rendezvényeit. Biztosítja a személyre szabott bánásmó-
dot, a szabadidő kulturált eltöltését, a hitélet gyakorlásá-
nak feltételeit. Segíti az intézményen belüli kisközösségek, 
társas kapcsolatok kialakulását és működését.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, Szociális munkás, szociálpedagógus, egészség-
ügyi szociális munkás, okleveles egészségpszichológus, 
okleveles rehabilitációs szakember, mentálhigiénikus,
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• Magyar állampolgárság, tiszta erkölcsi bizonyítvány, cse-

lekvőképesség, 33/1998. NM rendelet 2. sz. melléklete 
szerinti érvényes Egészségügyi Nyilatkozat
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd 
címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lő azonosító számot: 1/444/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: Szociális és mentálhigiénés munkatárs.
vagy
• Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségek-
kel lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentke-
zők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályá-
zatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek 
maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 15.

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

pályázatot hirdet
Időseket Ellátó Központ Ápoló/gondozó

munkakör betöltésére.

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

pályázatot hirdet
Időseket Ellátó Központ 

Szociális és mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.
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Érden rendezték éves 
találkozójukat a Pest 
megyei könyvtárosok. 
A nap fő témája a 
könyvtárak minőség-
menedzsmentje volt: 
bár az érdi nem tartozik 
a minősített könyvtárak 
közé, nagy szakmai és 
lakossági megbecsü-
lésnek örvend. 

Érden rendezte idei talál-
kozóját a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületének Pest 
M e g y e i  S z e r v e z e t e 
(PEMEKSZ). Tizenhetedik 
alkalommal gyűltek össze a 
megye felnőtt- és gyermek-
könyvtárainak munkatár-
sai, hogy beszélgessenek, 
ismerkedjenek, előadásokat 
hallgassanak, és – az érdi 
kollégák szervezésében – 
megismerkedjenek a város 
nevezetességeivel.

– Százhúszan voltunk a Pest 
megyei könyvtáros napon, 
amit a Festal étteremben tar-
tottunk. Elsőként T. Mészáros 
András polgármester és 
Aradszki András államtitkár 
köszöntött minket, kedves sza-
vakkal méltatva a könyvtárak, 
könyvtárosok munkáját. A 
nap első fele – ahogy ez már 
lenni szokott – szakmai prog-

ramokból állt: a könyvtárak 
minőségmenedzsmentjéről 
hallgattunk meg előadásokat. 
Átadták a Nagy Ferenc-díjat 
is, amit minden évben egy fia-
tal könyvtárosnak ítél oda a 
szervezet. Idén egy gödöllői 
könyvtáros, Gergely Gyöngy-
vér Ildikó vihette haza a ki-
tüntetést – számolt be a ren-
dezvényről Sebestyénné 
Majchrowska Ewa, a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár igaz-
gatója.

– Az együtt elköltött ebéd 
után a kollégák két program 

közül választhattak: könyv-
tárunk, illetve a főtér és a 
Magyar Földrajzi Múzeum 
megtekintése szerepelt az 
egyik „csomagban”, míg egy 
ófalusi helytörténeti séta 
(Szent Mihály-templom, 
Bogner Mária sírja, Szapári-
kastélyrom, minaret, II. La-
jos emlékmű) a másikban. 
Szeretném megköszönni a 
Szociális Gondozó Központ-
nak, hogy mikrobuszokat 
bocsátott rendelkezésünkre 
a szabad programhoz, illet-
ve a művelődési ház és a 

földrajzi múzeum munka-
társainak, Ábel András 
helytörténésznek és György 
atyának a segítséget a vá-
rosnézés lebonyolításában 
– tette hozzá a könyvtárve-
zető, aki egy érdekességről 
is beszámolt: először adták 
át a PEMEKSZ nemrég elké-
szült vándorbotját, amit 
egy-egy esztendeig őrizhet-
nek a könyvtáros napnak 
otthont adó intézmények – 
most éppen a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár.

n ÁdÁm Katalin

Tíz százalékkal olcsóbban válthatnak jegyet az 
érdiek a Budakeszi Vadasparkba, az önkormány-
zat és az intézmény között kötött megállapodás-
nak köszönhetően. A kedvezmény egész évben 
érvényes. 

A kedvezményes árú belé-
pőt a Budakeszi Vadasparkba 
minden, érdi lakcímen bejelen-
tett felnőtt és gyermek igénybe 
veheti, lakcímkártyája bemu-

tatásával – tájékoztatott T. Mé-
száros András polgármester 
és Szabó Péter, a vadaspark 
ügyvezető igazgatója közös 
sajtótájékoztatóján.

A Budakeszi Vadasparkot 
minden bizonnyal sok érdi 
ismeri, hiszen még 1979-ben 
(a nemzetközi gyermekév-
hez kapcsolódóan) alapítot-
ták azzal a céllal, hogy be-
mutassák Magyarország er-
deinek élővilágát. Mint Sza-
bó Péter fogalmazott, az az-
óta eltelt harminchat év alatt 
bebizonyosodott, hogy van 
erre igény.

– Érdekes módon azzal 
szembesültünk, hogy az em-
berek jól ismerik a tigrist, a 
gorillát és a boát, ám nem 
tudják, mi a különbség az őz, 
a dámszarvas és a gímszar-
vas között. Ha a programja-
inkon keresztül meg tudjuk 
ismertetni a gyerekekkel az 
őket körülvevő természetet, 
már nyert ügyünk van – 
mondta az igazgató, aki a 
vadasparkot a Budai-hegy-

ség eg yik legnag yobb 
ökoturisztikai látványossá-
gának nevezte.

– Szeretnénk, ha minél 
több érdi lakos látogatna el 
hozzánk, és megismerné a 
hazai erdőket. Különféle 
programokkal várjuk vendé-
geinket: kisállatsulit, lát-
ványetetéseket tartunk, szü-
letésnapi rendezvényeket 
bonyolítunk le, és családi 
napi rendezvényeket is szer-
vezünk. A gyerekeket állat-
simogatóval, parasztudvar-

ral, napközis táborral várjuk 
– sorolta az igazgató. 

A jegyárakról (és minden 
másról) a vadaspark honlap-
ján kaphatnak részletes tá-
jékoztatást az érdeklődők a 
vadaspark-budakeszi.hu ol-
dalon. Egy négyfős érdi csa-
lád (két felnőtt, két gyermek) 
2970 forintért válthat jegyet 
a hétköznap 9-től 17 óráig, 
hétvégén és ünnepnapokon 
18 óráig nyitva tartó Buda-
keszi Vadasparkba.

  n Á. K.

Hazánk tizenhárom évvel ezelőtt kapcsolódott be 
a Múzeumok éjszakája európai rendezvénysoro-
zatába, az érdi Magyar Földrajzi Múzeum pedig 
immár nyolcadik alkalommal várta június 20-án 
este – az állandó kiállítások mellett – számos 
izgalmas rendezvénnyel mindazokat, akik egy kis 
éjszakai kulturális kalandozásra vágytak.

A kissé szokatlan időpont-
ban, szombaton a kései órák-
ban kivételesen nemcsak fel-
nőttek látogathatták a múzeu-
mokat, hanem a gyerekek is 
velük együtt élvezhették a ne-
kik szánt, színes programo-
kat. Városunkban este hat órá-
tól a legkisebbeket várták kü-
lönféle kézműves foglalkozá-
sokkal a Helytörténeti Kiállí-
tás teraszán, majd a Magyar 
Földrajzi Múzeum konferen-
ciatermében új-zélandi termé-
szetfotókból nyílt lenyűgöző 
látványt nyújtó kiállítás. Idén 
– T. Mészáros András távollé-
tében – Bács István alpolgár-

mester (Fidesz–KDNP) nyitot-
ta meg a késő esti programso-
rozatot. Mint mondta: emléke-
zetes, „jó éjszakát” kíván min-
den résztvevőnek. Az érdi mú-
zeum alapítója, Balázs Dénes 
rendkívül boldog lenne, ha 
megérte volna ezt a népszerű 
rendezvényt, hiszen mindig 
„élő múzeumra” vágyott, és ez 
az álma a Múzeumok éjszaká-
jával tökéletesen megvalósult. 

A kiállítás-megnyitót követő 
programok a kocsiszínben 
folytatódtak, ahol mindenek-
előtt a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola zenés műso-
rát élvezhette a közönség. 

Szirmai Tünde fuvolajátékát 
követően Szunyi Gábor nép-
dalokat énekelt, majd Király 
Ádám vezetésével az iskola 
kórusa mutatkozott be. A mű-
sor egyik fénypontja a 3. c osz-
tályosok ABC-tánca volt, majd 
dr. Kubassek János múzeum-
igazgató köszöntötte az érdek-
lődőket. 

Az izgalmas expedíciók-
ról, utazásokról szóló iz-
galmas beszámolók sorát 
pedig Heiling Zsolt, a Föld-
gömb című magazin kiadó-
ja kezdte, A kérdőre vont 
vulkán című előadásával. 
Előtte azonban ajándékkal 
lepte meg a jelenlévőket: 
mindenkinek jutott a Föld-

gömb magazin két lapszá-
mából. 

A hűvösre forduló esti órák-
ban már csak a legkitartóbbak 
maradtak a kocsiszínben, 
hogy egy rövid, tartalmas uta-
zást tegyenek a „Boldog Arábi-
ába”. Dr. Mari László, az 
ELTE docense, a Magyar Föld-
rajzi Társaság titkára jemeni 
felvételeket és izgalmas törté-
neteket hozott innen. 

Dr. Kubassek János múze-
umigazgató a közelmúltban a 
„világ végéig”, egészen az Ant-
arktiszig hajózott, és igencsak 
gazdag élménybeszámolóval 
tért haza. Szerényi Gábor 
nyugdíjas gimnáziumi tanár 
ennél közelebbi, könnyebben 
elérhető vidékre, a Magas-Tát-
rába kalauzolta hallgatóságát, 
míg dr. Szilassi Péter egyete-
mi docens Indonéziába, a tűz-
hányók világába hívta az ér-
deklődőket. Közben a múzeum 
állandó kiállításai is nyitva 
álltak az est folyamán. 

n BÁlint Edit

Évadzáró táncházat tar-
tott az Érdi Horvát Önkor-
mányzat. A Városi Galéria és 
Vigadó tetőterében hagyo-
mányos szerb recept alapján 
készült süteménnyel is meg-
vendégelték az érdeklődőket.

Az Érden élő horvátok ötö-
dik éve tartanak táncházat 
minden hónap második pén-
tekén, az ófalusi régi iskolá-
ban. Különleges alkalmak-
kor – advent idején, illetve a 
nyári szünet előtt – „beköltöz-
tetik” a mulatságot a város-
központba – tudtuk meg az 
Érdi Horvát Önkormányzat 
elnökétől, Weszelovits Ist-
vánnétól, aki elmondta azt 
is: a táncházon részt vevők 
alakították meg azt az Igraj 
Kolo táncegyüttest, ami nem-
csak Érden, hanem az ország 
több pontján is fellépett már.

– Pénteki alkalmainkon 
nemcsak a horvát nemzetisé-
gűeket látjuk szívesen, ha-
nem minden érdeklődőt; azo-
kat is, akik még nem ismerik 
ezeket a táncokat. Rendsze-
res vendégünk egy tanárnő, 
aki minden lépést megmutat 
– tette hozzá Weszelovits Ist-
vánné, akit arról is kérdez-
tünk, mekkora Érden a hor-
vát közösség.

– Sajnos, erről nincsenek 
pontos adatink; becslések 

szerint az 1600-as években 
letelepedett rácoknak 300–
400 utóda él Érden. Emellett 
az ország más területeiről 
érkezett horvát családok is 
laknak a városban. Sokan 
már nem érzik magukénak 
ezt a kultúrát, de azért egy-
egy táncházon akár harmin-
can is összegyűlünk – és nem 
csak érdiek. Más programo-
kat is szervezünk: rendsze-
resen bemutatkozunk a 
Szőlővirágünnepen – tánc-
cal, énekkel egyaránt –, októ-
ber 17-én pedig horvát nem-
zetiségi napot tartunk. Az 
ingyenes rendezvényen a 
táncház mellett bemutatkoz-
nak a környék horvát nemze-
tiségű kulturális csoportjai 
is. A nyár sem lesz esemény-
telen: augusztus elsején Bá-
tyára, a fokhagymafesztivál-
ra látogatunk el, ahol fel is 
lépünk; a kirándulásra még 
lehet jelentkezni. Szeptem-
ber elején pedig Horvátor-
szágba utazunk el pár napra; 
erre az útra is vannak még 
szabad helyeink. Aki szíve-
sen táncolna velünk egyet, 
azt szeptember 18-án dél-
után 18 órától várjuk szere-
tettel a volt II. Lajos iskolában 
– zárta szavait az Érdi Hor-
vát Önkormányzat elnöke.

n Á. K.

Mindössze hat zenemű sze-
repelt az Érdi Kamarazenekar 
évadzáró műsorán, és bár kü-
lönböző korok zeneszerzői 
komponálták a műsoron sze-
replő számokat, a műfaj, illetve 
a téma és a hangulat megegye-
zett, hiszen mindegyik szere-
nád volt. Maga a szó olaszul és 
spanyolul is „éjjeli ze-
nét” jelent. Kezdetben 
vokális zenei forma 
volt, majd lassanként 
zenekarivá alakult, és 
ma már a hangver-
senytermekbe is beke-
rült. 

Művészi formáiban 
leginkább a vonós 
hangszerek dominál-
nak, így a szerenád 
kiválóan alkalmas 
műfaj az Érdi Kamara-
zenekarnak, amely ebből a stí-
lusból válogatva állította össze 
évadzáró koncertjét, amit júni-
us 21-én délután, a múzeum-
kert kocsiszínjében, teltházas 
közönségnek tartott. Aligha 
lehetett volna találóbb, köny-
nyedebb zeneműveket válasz-
tani egy vasárnap délutáni ki-
kapcsolódáshoz! 

Rédai Erzsébet, a Kamara-
zenekar művészeti vezetője a 
hangverseny előtt egy anekdo-
tát is felidézett a szerenáddal 

kapcsolatosan. Haydn derűs 
ember volt, gyakran tréfálko-
zott. Történt egyszer, hogy 
még fiatal művészként azzal 
bízták meg, szervezzen meg 
egy szerenádot Bécs egyik 
csöndes utcájában. Haydn 
arra utasította muzsikus tár-
sait, hogy az adott helyszínen, 

a megadott jelre kezdjenek el 
egyszerre játszani, ám azt az 
„apróságot” nem közölte ve-
lük, hogy mindegyikük más-
más kottát kapott. Így aztán, 
amikor a hangszerek megszó-
laltak, rettenetes hangzavar 
keletkezett. Az álmukból fel-
vert lakók olyan éktelen kiálto-
zásba és átkozódásba kezd-
tek, hogy erre már a csendőrök 
is megérkeztek. A hanyatt-
homlok menekülő zenészek 
közül azonban csak a nagybő-

gőst sikerült elcsípniük, mert a 
kisebb hangszerekkel rendel-
kezők hamarabb kereket ol-
dottak. 

Az érdi nyári szerenádon 
azonban senki sem kiáltozott 
vagy menekült: percről-percre 
gyarapodott a közönség, a ké-
sőbb érkezők már állva hallgat-

ták végig a koncertet. 
Elsőként Drigo, majd 
Toselli szerenádja 
csendült fel, aztán az 
alig 31 évet élt, renge-
teg művet maga után 
hagyó Schubert, a ro-
mantika kiemelkedő 
alakja szerenádjával 
folytatta a vonós zene-
kar. A zeneszerzők so-
rában egy magyar kö-
vetkezett: Lehár Fe-
renc, aki operettjeivel 

aratott világsikert. Szerenád-
ját Kucsera Imre hegedűszóló-
jával adták elő, aztán Ambrus 
Orsolya L. Arditi: Csók-áriáját 
énekelte el. A koncert a roman-
tikus szerző, Elgár háromtéte-
les szerenádjával zárult.

Az Érdi Kamarazenekar-
nak pedig ezúttal is sikerült a 
város zenekedvelőit megör-
vendeztetni és elbűvölni a re-
mekül összeválogatott éjjeli 
zenével – vasárnap délután. 

n BÁlint Edit      

Kedvezménnyel a Vadasparkba

Megyei könyvtárosok találkozója – az érdi nyolc könyvtáros öt külön épületben dolgozik

Könyv, minőségmenedzsment és vándorbot 

Busszal Budakeszire?
A vadaspark közösségi közlekedéssel jelenleg Érdről csak a 
fővároson át megközelíthető, méghozzá nagy kitérővel. T. 
Mészáros Andrást arról kérdeztük, várható-e, hogy bizonyos 
időszakokban Érdről busz közlekedjen Budakeszire. A pol-
gármester elmondta: egyelőre nem készült ilyen igényfel-
mérés, de megfelelő számú jelzés esetén a Volánnal tárgyal-
nának erről.

A sok-sok négylábú mellett például fülesbagoly is van

Készül  
a ki kicsoda
Az igazgatónőt a nap 
szakmai programja kap-
csán arról kérdeztük, mi-
kor válhat minősítetté az 
érdi könyvtár. Mint Se-
bestyénné Majchrowska 
Ewa rámutatott, a körül-
mények ehhez jelenleg 
nem adottak, mivel na-
gyobb, modernebb 
könyvtárépületre – most 
a nyolc könyvtáros öt 
külön épületben dolgo-
zik – és legalább két-há-
rom plusz könyvtárosi 
státuszra volna szükség. 
De a városi könyvtár 
szakmai berkekben or-
szágosan is megbecsü-
lésnek örvend, és a la-
kosság is elégedett szol-
gáltatásainkkal, prog-
ramjainkkal. A július a 
szükséges belső munká-
latokkal telik, és készül a 
város új Ki kicsodája is. 
Augusztus 3-tól 24-ig 
zárva tartanak – az ősz 
eleji Érdi Napokra vi-
szont több meglepetés-
sel, érdekességgel ké-
szülnek a munkatársak, 
részben a könyvtár épü-
letében, részben a főté-
ren.

A polgármester (balra) jelenlétében vette át Sebestyénné Majchrowska Ewa (középen) a vándorbotot

Az érdi múzeum alapítója, Balázs Dénes is mindig „élő múzeumra” vágyott

Éjszakai kalandozások Arábiától az Antarktiszig

Idősebbek, fiatalok, családok és baráti társaságok is jól szórakoztak 
a Múzeumok Éjszakáján

Rác tánc a GalériábanAz Érdi Kamarazenekar vasárnap tartotta évadzáró koncertjét

Délutáni szerenádmuzsika a múzeumkertben

Ambrus Orsolya L. Arditi: Csók-áriáját énekelte el
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2014 őszén Novák Ferencnek, az Érdi VSE elnöké-
nek, a Budapesti Honvéd vízilabda szakosztálya 
elnökének köszönhetően egy „új” sportág jelent 
meg városunkban: a vízilabda. A fejlődés üteme 
hihetetlen: a 2003–2004-es születések ősszel már 
Budapest-bajnokságban játszanak, és mecs-
cseiket itt, Érden játsszák Budapesti Honvéd Érd 
néven.

Nincs egy éve, hogy Ger-
gely István, a kétszeres olim-
piai bajnok és Novák Ferenc 
körbejárta az érdi iskolákat, 
ahol arról tájékoztatták a né-
pes diáksereget, hogy ha-
zánk legsikeresebb csapat-
sportága már itt is megtalál-
ható, hiszen a Honvéd kihe-
lyezett ide egy vízilabda 
utánpótlás szakosztályt, 

amely azóta rendkívül jól mű-
ködik.

– Régóta tervem volt – plá-
ne, amióta uszoda is van –, 
hogy Érden meghonosítsam a 
vízilabdát – kezdte Novák Fe-
renc. – Ismerve az érdiek 
sportszeretetét, amit mutat a 
női kézilabda utáni óriási ér-
deklődés, úgy döntöttünk a 
helyi vezetőkkel, hogy egy fi-

ókcsapatként, a Budapesti 
Honvéd keretein belül létreho-
zunk egy utánpótláscsapatot 
– tette hozzá a sportvezető. 
Egy évvel ezelőtt fejezte be 
aktív vízilabda-pályafutását 
az érdi Vargáné Gazdag Eri-
ka, így hamar edző is került.

A tavalyi toborzást követő-
en huszonöt vízipólóssal in-
dult a csapat, ám azóta har-
mincnégy igazolt játékosa 
van, összesen azonban nagy-
jából félszázan edzenek heti 
négyszer az Érd Aréna uszo-
dájában. 

A csapatból sokan nem is 
tudtak úszni, vagy ha mégis, a 
„labdás úszást” is meg kellett 

tanulniuk, így az első kifeje-
zett vízilabdaedzéseket csak 
idén januárban kezdték. Az-
óta a rendkívül fejlődőképes 
társaságnak fél év sem kel-
lett, hogy lejátssza első mér-
kőzését, méghozzá a százha-
lombattaiak hasonló korú 
csapata ellen – itt ugyan vere-
séget szenvedtek az érdiek, 
de az is igaz: a szomszéd vá-
rosban már több mint egy év-
tizede űzik a vízilabdát, így 
nagy volt az előnyük.

Ősztől már a 2003–2004-es 
születésű gyermek korosztály 
szaporítja a meccsek számát: 
benevezték őket a Budapest-
bajnokságba, és meccseiket 

itt, Érden játsszák Budapesti 
Honvéd Érd néven.

– Úgy ítéltük meg, úgy he-
lyes, ha a Honvédon keresz-
tül honosítjuk meg a vízilab-
dát itt, Érden. Ez nem zárja 
ki, hogy később majd érdi 
felnőtt csapat is lesz – folytat-
ta „Feri bácsi”. – Sajnos nin-
csen lelátója az uszodának, 
de az üzemeltetők segítenek, 
így több száz széken foglal-
hatnak helyet a drukkerek és 
a szülők. Ha gondoltak volna 
a nézőtérre, akkor itt már ob 
I-es csapat lenne, mert a Hon-
védot én kihoztam volna ide 
– tette hozzá az Érdi VSE el-
nöke.  

Az oroszhoz hasonló lebonyolítási modellt alkal-
maznak a 2015–2016-os szezontól a női kézilabda 
bajnokságban. Az alapszakasz 1–8. helyén végző 
csapatok jutnak be a bajnoki negyeddöntőbe, 
amelyben az alapszakasz 1. helyezettje a 8. helye-
zettel, a 2. helyezett a 7. helyen végzővel, a 3. a 6. 
helyezettel, a 4. pedig az 5. helyezettel találkozik 
kuparendszerben, oda-visszavágó alapon. 

Nem sikerült jól Dénes Mercédesznek bakui sze-
replése, igaz, a közelmúltban váltott súlycsopor-
tot, és elsősorban nem erre a versenyre, hanem 
a szeptemberi világbajnokságra készül. A korosz-
tályos szumó Eb-ről viszont több mint kéttucat 
éremmel jöttek vissza az érdi sportolók. 

Négy érdi sportoló is részt 
vesz a Bakuban zajló I. Euró-
pa Játékokon, ahol a kvar-
tettből Dénes Mercédesz, az 

Érdi Spartacus versenyzője 
nyitotta a magyar verseny-
zők sorát. A 2014-es év leg-
jobb női birkózójának vá-

lasztott érdi sportoló verse-
nye sajnos hamar véget ért 
az azeri fővárosban. Egy ko-
rábban lapunknak adott in-
terjújában azt mondta, hogy 
számára ez a verseny egy 
szintfelmérő, hiszen nemrég 
váltott súlycsoportot, majd 
hozzátette: fő célja a szep-
temberi világbajnokság, már 
arra készülnek. Bakuban az 
első körben a bolgár Pepa 
Dimitrovával került szem-
be az érdi lány, akit könnye-
dén, tussal győzött le, ám a 
következő körben a házigaz-
dák versenyzője, Anzhela 
Dorogan is hasonlóan győz-
te le Dénest. A birkózásban 
megszokott rend értelmében 
– mivel az azeri továbbment 
– az érdi lány vigaszágon 
folytathatta, ám a 2012-ben a 
junior világbajnokságon 
ezüstérmes török Merve 
Kenger 5–0-ra verte Dénest, 
így helyezetlenül zárt a női 
birkózók 53 kilogrammos 
mezőnyében.

Az úszó Tekauer Márk és 
Sós Dániel, valamint a tol-

laslabdázó Sárosi Laura 
lapzártánk után kezdi sze-
replését; eredményeikről kö-
vetkező számunkban beszá-
molunk.

Dénes csapattársai – mi-
alatt ő Bakuban volt – Mace-
dóniában vettek részt a kor-
osztályos szumó Európa-
bajnokságon, ahonnan ne-
gyedszáz éremmel tértek 
haza Tar Mihály neveltjei.  

A  25 éremből csupán kettő 
volt arany, de tizennégy 
ezüsttel és kilenc bronzzal 
kiegészülve már elismerésre 
méltó teljesítmény a shtipi 
szereplés – lassan el kellene 
gondolkodnia a Spartacus 
vezetőinek, hogy mikor nyit-
nak egy aranybányát a vá-
rosban, hiszen a temérdek 
éremnek nem lesz hol helye.

n Domonkos Bálint

Az Érd Giants baseballcsapata az ófalusi foci-
pályán – amelyet az elmúlt években már az 
amerikai sport helyi egyesülete saját sportágára 
alakított át – Magyarország junior korosztályú 
legjobbjaival, az All Starral mérte össze tudását.

Az Érd Giants, azaz „óriá-
sok” egyik legkisebb kor-
osztálya küzdött meg a kor-
osztályos All-Star csapat-
tal, amelyben számos érdi is 
szerepelt. Sőt: Terry 
Lingenhoel, mivel az érdi-
ek elnöke egyben a váloga-
tott edzője is, így az egyik 
inningben (játékrészben) 
az egyik, míg a másikban a 
másik kispadnál tűnt fel ve-
zetőként.

Annak ellenére, hogy a 
Giants ellenfele a válogatott 
volt, nehezen indultak be a 
vendégek (akik az ered-
ményjelzőn amúgy hazai-
ként szerepeltek), de sike-
rült meglépniük a tartaléko-
san felálló érdiek ellen, kö-
szönhetően több remek el-
ütésnek. Jól látható volt, 
hogy a ténylegesen hazai 
csapatnál néhány fogaske-
rék hiányzik a gépezetből. 

Mindkét oldalról szép el-
ütéseket lehetett látni, an-
nak ellenére, hogy sokan ki-
estek, miután háromszor hi-
báztak, így az ötödik 
inningben már több ponttal 
az All Star csapat vezetett, 
mégis a Giants hozott össze 
egy hazafutást (amikor egy 

játékos kiüti a játéktérről a 
labdát), amelyet a profiknál 
is ritkán látunk, ám ez sem 
volt elég a győzelemhez: 15–
5-re nyert a válogatott.

Az ófalusi pályán egyéb-
ként a játéktér kivételével 
csak két hordozható WC „elé-
gíti ki” a nézők szükségleteit, 
épp ezért nem is olyan rég egy 
gyűjtést szervezett az érdi 
baseballklub, annak érdeké-
ben, hogy fel tudjanak húzni 
egy klubházat, amelynek ára 
hozzávetőlegesen 24 millió fo-
rint – ehhez keresi a támoga-
tókat a csapat. n DB

Augusztus végén hagyományteremtő terem-
foci-bajnokság indul a Batthyány Általános és 
Sportiskolában, amelyre a szervezők várják a 
csapatok, illetve játékvezetők jelentkezését.

Baráti társaságok jelentke-
zését várják az Érd városi kis-
pályás labdarúgó-bajnokság-
ra, amelyet augusztus 26-án 
indítanak tizenkét csapattal.

A lebonyolítás értelmében 
egy csapat az alapszakasz-
ban tizenegy mérkőzést ját-
szik, utána két részre, első- 
és másodosztályra bontják a 
bajnokságot, ahol az első hat 
és a második hat gárda újabb 
öt-öt meccset játszik egymás 
ellen. Ebből alakul ki a végső 
helyezés, úgy, hogy az alap-
szakaszban elért eredménye-
ket és gólarányt a csapatok 
továbbviszik.

A szervező, Bráth Árpád 
arról tájékoztatott, hogy nem 
korlátozzák az igazolt labda-
rúgók számát, és egy csapat-
ba legfeljebb tizenhat főt le-
het nevezni. A listán a neve-
zés lezárultával nem lehet 
módosítani. 

Egyszerre öt plusz egy fő 
lehet a pályán, ám a cserele-

hetőség korlátlan, így akár 
sorokat is lehet cserélni. Egy 
mérkőzés kétszer húsz per-
ces a futsal szabályai sze-
rint, így a sportszerűség ér-
telmében négy szabályta-
lanság kisbüntetőt von maga 
után.

A kispályás labdarúgó-
bajnokságra augusztus 22-
ig lehet nevezni az erdiauto@
gmail.com e-mail címen, de 
Bráth Árpád bővebb tájékoz-
tatást ad a lebonyolításról a 
+36-70/336-0476-os telefon-
számon. Egy csapat nevezé-
si díja 65 ezer forint, amely 
tartalmazza a pályabérlést 
és a díjazást is. Erről a szer-
vező azt mondta: bár elsőre 
soknak tűnhet az összeg, ám 
ha egy főre lebontjuk, akkor 
– tizenhat fős csapat esetén 
– körülbelül 4000 forintra jön 
ki a nevezés, így átlagosan 
egy meccs ára egy játékos 
esetén 253 forint, ami tény-
leg nem sok. 

A csapatból sokan nem is tudtak úszni, fél évvel később már mérkőzést játszottak 

Sportszerető városnak szerethető sportot!
Európa Játékok, Baku – korosztályos Eb, Shtip

Most nem sikerült Dénes Mercédesznek

Gyűjtést szerveznek, hogy felhúzhassanak egy klubházat

A „kisóriások” nem bírtak a válogatottal
Augusztus végéig lehet nevezni

Futsalbajnokság indul Érden

Vízilabda négyes döntő
Az elmúlt héten az Érd Arénában rendezték meg a felnőtt 
Budapesti Vízilabda Bajnokság négyes döntőjét, amely kiéle-
zett csatákat hozott. A harmadik helyért folyó csatában a 
Retr-O-SC előbb 9–8-ra, majd 7–6-ra verte a Vidám Vízilova-
kat, így bronzérmet szerzett, majd az OSC felnőtt csapata a 
Sportligettel előbb 10–10-et, majd a második találkozón 7–7-
es döntetlent játszott, ám a hosszabbítást 3–2-re nyerte az 
Orvosi Egyetem SC. Így Érd első vízilabdatornáján az újbudai 
csapat szerezte be a budapesti bajnokság aranyérmét.

Fiókcsapatként, a Budapesti Honvéd keretein belül alakult az utánpótláscsapat

Több meccsük lesz a kéziseknek az őszi szezontól

Sipos Boglárka is a dobogó legfelső fokán állhatott

Idényzáró versenyek
Az FTC népligeti edzőközpont birkózócsarnokában rendez-
ték a tavaszi idény záróversenyét, az Albert Flórián Emlékgá-
lát és kadet kötöttfogású rangsorversenyt. Néhány érdi bir-
kózó még vállalta az utolsó megméretést, de az átlagosnál 
jóval kevesebben léptek szőnyegre. Krausz István kitűnő 
birkózással aranyérmet szerzett, melyhez Berta Mike kadet 
54 kilogrammos kategóriában szerzett egy bronzérmet, 
emellett pedig három ötödik, pontszerző helyet is elnyertek 
az Érdi Spartacus birkózói.
Gyerek korcsoport: 38 kg Hegedűs-Nagy Bence 5.
Diák II. korcsoport: 52 kg Krausz István 1.
Kadet korcsoport: 54 kg Berta Mike 3.; 63 kg Buzás Patrik 5.; 
100 kg Pataki Sámuel 5.

Több érdinek lehet esélye 2020-ban
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság nemrég „szabad kezet” 
adott a rendező országnak, hogy mi kerüljön be az aktuális 
olimpiára. A 2020-as tokiói nyári játékokra huszonhat sport-
ág jelentkezett, és az első szűrő után a baseballnak és a 
softballnak, valamint a wushunak – a bowling, a karate, a 
fallabda, a görkorcsolyázás, a falmászás és a hullmlovaglás 
mellett – is van esélye, hogy ott legyen az olimpia program-
jában. Az Érdi Baseball és Softball Club hazánk egyik (ha 
nem a) legjobb utánpótlásbázisa, míg az Érdi Shaolin Wushu 
és Sportakrobatikai Egyesület is hazánk kiemelkedő gárdá-
ja, így öt év múlva akár Érdről is szerepelhetnek versenyzők 
– amennyiben felveszik a sportágakat a programba.

A mögöttünk hagyott idényben az ÉRD a bronzérem megnyeréséig huszonhat mérkőzést játszott

A győztes csapatok az elő-
döntőben, a negyeddöntők 
vesztesei az 5–8. helyért szin-
tén oda-visszavágó alapon 
játszanak egymás ellen ku-
paszabályok szerint, és a baj-
noki döntőben és helyosztó-
kon (3., 5. és 7. helyért) szintén 
oda-visszavágó alapon döntik 
el a csapatok a helyezések 
sorsát. A felsőházi rájátszás-

ban az alapszakaszban jobb 
helyen végzett csapatok az 
első mérkőzések pályavá-
lasztói. A 9–12. helyért a csa-
patok az alsóházban (egymás 
elleni eredményeik továbbvi-
telével) hatfordulós rájátszás-
ban döntik el a bajnoki helye-
zések sorsát.

A mögöttünk hag yott 
idényben az ÉRD a bronz-

érem megnyeréséig huszon-
hat mérkőzést játszott (ha a 
Győri Audi ETO KC és a Du-
naújvárosi KKA ellen ki-
használták volna a maxi-
mális 3–3 meccset, akkor 
huszonnyolc meccsük lett 
volna), ám a következő 
idénytől már biztosan hu-
szonnyolcat játszik mind-
egyik csapat. n D. B.
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Gazdikereső

A legnagyobb öröm számunkra, ha egy hányatott sorsú 
állat végre biztos, szerető gazdájára, új családra lel. Arra 
biztatunk minden kedves gazdijelöltet, válasszon magának 
olyan kedvencet, akinek befogadásával még egy életnek ad 
lehetőséget, hiszen a helyére újabb rászoruló kerülhet. 
Semmi sem ér fel egy sokat szenvedett kutya vagy cica há-
lájával, szeretetünket százszorosan viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Imolát vagy Scottot, vegye fel a kap-
csolatot az Alapítvány munkatársaival. Telefon: 06-30-276-
6071 vagy 06-30-910-6987, E-mail: siriusalapitvany@gmail.
com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a www.
siriusalapitvany.hu weboldalon.

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

Scott békés, nyugodt, félénk ter-
mészetű, visszahúzódó, kistestű 
kanocska. 8-10 év körüli, tehát 
nem fiatal, de még jó néhány bol-
dog év várhat rá. Szőre ápolást 
igényel. Csak lakásba vihető.

Imola 2 év körüli kis-közepes 
termetű ivartalanított szuka 
terrier keverék. A Duna partján 
tették ki, ahol állatbarátok 
etették napokig. Figyelmes és 
barátságos.

Bizonyára látott már a 
kedves olvasó olyan 
kertet, amelyikben a 
gazda szinte állandóan 
ott van, kapál, gereb-
lyéz, gyomlál. 

A növények közötti terüle-
ten egy szál fű sincs, csak a 
csupasz, porhanyós föld. Ez 
mind nem elég, de – ha ter-
mést akar – bizony rendre 
permeteznie is kell: hol a 
kártevő rovarok ellen, hol 
meg tápanyagot juttatni a 
növényeknek. Ez még mind 
semmi, mert ha száraz az 
idő, ki nem maradhat nap, 
hogy ne locsoljon. A locsolás 
után – mivel könnyen meg-
cserepesedik a föld –, gyak-
ran kapálni, gereblyézni is 
kell, amitől még inkább ki-
szárad, ami miatt aztán még 
gyakrabban kell locsolni. 
Ördögi kör.

A kertek legtöbbjében van 
kisebb-nagyobb gyepfelület 
is, meg az utcai részen is nő-

het fű, amelyeket rendsze-
resen kaszálni, nyírni kell. 
Itt megint dilemmába keve-
redik a jó gazda, hisz a nye-
sedék csak a bajnak van, 
nem tud vele mit kezdeni. 
Még ha van is komposztáló-
ja, hamar megtelik, próbál-
ja belecsempészni a kukába 

apránként, vagy kiviszi va-
lami elhagyatott helyre. Az 
még csak hagyján, ha ki-
szórja, hisz a természet pár 
hét alatt szépen megoldja az 
efféle „szemetelést”, de na-
gyon sokszor nejlonzsák-
ban dobálják szét sebtiben, 
ami évekig csúfítja a kör-

nyezetet. Mások meg gyűjtö-
getik szépen, szorgalmasan 
a lekaszált füvet és alig vár-
ják, hogy elvigye majd – 
akár a tavaszi, akár az őszi 
– zöldjárat.

A mulcs a megoldást jelen-
ti a fent felsorolt összes prob-
lémára! 

Ha a lekaszált, lenyírt fü-
vet a konyhakerti növények 
sora közé szórjuk – ez a 
mulcsozás –, vagy a fák tör-
zse köré (kb. 1 méteres át-
mérőjű körben), nem kell 
többé kapálni, hisz a jó vas-
tag mulcs alatt nem tudnak 
szaporodni a gyomok. Ha 
néha egy-egy mégis kibú-
jik, sokkal könnyebb kihúz-
ni, mint végigkapálni a ker-
tet.

Töredékére csökken a lo-
csolási igény is, ami a víz-
számlában is meg fog látsza-
ni, főleg, ha ezt a locsolást az 
összegyűjtött esővízzel old-
juk meg. A mulcs alatt a talaj 
a növények számára optimá-
lisan nedves és porhanyós 
marad.  A folyamatosan el-
korhadó mulcs megfelelően 
adagolt zöldtrágyával, táp-
lálékkal látja el mind a növé-
nyeinket, mind a talaj vala-
mennyi élőlényét.

A végeredmény: a nehéz 
munkával fenntartott „szép” 
halott talajú kertünk már 
egy évad alatt könnyen kar-
bantartható dús vegetációjú, 
önfenntartó rendszerré vá-
lik, ami a sokkal több, sok-
kal ízletesebb terménnyel 
hálálja meg, hogy visszakap-
ta az életet.

n Kopor Tihamér 

Kertünk, házunk rejtett erőforrásai: a mulcs

Vágja le a füvet, dobja el a kapát!

A jó vastag mulcs alatt nem tudnak szaporodni a gyomok

Hogyan válasszunk nyomtatót? Lehet-e környe-
zettudatosan printelni, minél kevesebb áramot, 
festéket fogyasztva? Ezekre a kérdésekre kaphat-
tunk választ az érdi Ipartestület rendezvényén. 

Környezettudatosság a 
nyomtatásban – ezt a nevet 
viselte az egész napos bemu-
tató, amire nemcsak a helyi és 
környékbeli cégeket, hanem a 
lakosságot is várta a szerve-
ző, Kovács Krisztián. – Az ide 
látogatók megtudhatták, ho-
gyan kell tudatosan, az ener-
giatakarékosságra ügyelve 
nyomtatót választani, meg-
mutattuk, hogyan lehet véde-
ni környezetünket kevesebb 
káros anyagot és elektronikai 
hulladékot termelő nyomtatók 
használatával. Megmértünk 
vendégeink ökológiai lábnyo-
mát is: mennyi elhasznált fes-
tékanyag, dob keletkezik a 
nyomtatás közben, mennyire 
terheli a környezetet a nyom-
tatójuk üzemelése – sorolta a 

kereskedelmi igazgató, aki 
Az Ipartestület  bemutatóter-
mébe telepített gépek segítsé-
gével mutatta meg, hogy a jól 
megválasztott tintasugaras 
nyomtató nemcsak környezet-
barát, hanem a fenntartása is 
olcsóbb, mint a lézersugara-
soké.

– A tintasugaras akár ti-
zedannyit fogyaszt, a festék-
tartályát kell csupán utántöl-
teni. Elektronikus hulladék 
nem keletkezik életútja so-
rán, és ózon sem szabadul fel 
a használatánál – hangsú-
lyozta az ügyvezető, aki cé-
geknek is tart kihelyezett 
bemutatókat, ingyenes fel-
méréseket. Mint mondta, volt 
olyan vállalkozás, amely a 
nyomtatók cseréjével évi egy-

millió forintos áramköltséget 
spórolt meg.

– Igaz, a tintasugaras nyom-
tató ára a lézersugaras duplá-
ja, ám ez az összeg egy év alatt 
megtérülhet – jegyezte meg 
Kovács Krisztián, aki játék-
kal, ingyenes képnyomtatás-
sal is várta az érdeklődet.

A bemutató az ipartestület 
kirendeltségét is közelebb kí-
vánta hozni a lakossághoz.

– Egyike vagyok azon vál-
lalkozóknak, akik közreműkö-
désével az Ipartestület bemu-
tatótermét létrehozták. Az a 
célunk, hogy idővel mindegyi-
künk tartson egy bemutatkozó 
napot, megmutatva, mivel fog-
lalkozunk, miben vagyunk 
jobbak, mint a versenytársak. 
Erősíteni kívánjuk a lokálpat-
riotizmust, hogy az érdiek he-
lyi vállalkozóktól vásárolja-
nak, az ő munkájukat vegyék 
igénybe. Cégvezetőként is így 
gondolkodom – hangsúlyozta 
Kovács Krisztián.

n Á. K.

Szakmai nap az ipartestületnél – bemutatkoznak a vállalkozók 

A jó nyomtató környezetbarát,  
és olcsón nyomtat szépet 

INGATLAN

Eladó Érden a központban 2 szo-
ba összkomfortos gázfűtésű 63
nm ház, kis kerttel, akár üzlet-
nek is megfelelő ár: 9,5 M Ft
vagy hosszú távra gyermeknél-
külieknek kiadó. T:06-20-235-
5486

VÁLLALKOZÁS

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

24
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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

24
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

21
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.

24
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

24
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 24

50
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Duguláselhárítás éjjel-nappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

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

06-30-924-1205 24
47
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 24

48
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25
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Víz-fűtésszerelő
gyorsszolgálat
Csap, szifon,WC-tartály, radiátor elzáró csere, javítás.

Mosdó, kád, zuhanyzókiépítése,mosógépésmosogatógépbekötés.

t: 06 70 642 75 26

24
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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
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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 24

71
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Szobafestés, mázolás, tapétázás,
kisebb munkát is vállalok, reális
áron. T:06-20-967-2221

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

A fényképes önéletrajzokat a csere.orsolya@erdiujsag.plt.hu
e-mail címre várjuk.

Az Érdi Újság vidám csapatába

keres kihívásokat szerető, nagy teherbírással

rendelkező, magas jövedelmet kedvelő

hirdetési tanácsadó
munkatársat
Érd és vonzáskörzete területére.

Elvárásaink:
• értékesítésben
szerzett tapasztalat

• agilis, rugalmas természet
• középfokú végzettség
• saját személygépkocsi,
jogosítvány

Az Érdi Újság vidám csapatába

Amit kínálunk:
• fix jövedelem + jutalék
• folyamatos képzés
• elkötelezett és törekvő
munkatársunknak
biztos előrelépés és karrier
a média világában

Érdi Újság

Érdi Újság

CSALÁDI HÁZ

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

VEGYES

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

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.
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Szakképzett ápolónő/ápoló?
Megbízható németországi partnereink részére keresünk

szakképzett egészségügyi dolgozókat, valamint jó német nyelvtudással
rendelkező szakképzett munkaerőt családi napközikbe.

Amit kínálunk: magas kereseti lehetőség és folyamatos
támogatás Németországban.

Személyes kapcsolatfelvételi lehetőség:
Érd, 2015. július 5. vasárnap,

Festal Étterem (2030 Érd Dávid utca 4.) 10–17 óráig
Wolfgang Vogt és Jens Wiegrebe • Ophelo GmbH Personaldienstleistungen

Pleichertorstraße 3, 97070 Würzburg, Németország
www.ophelo.de Telefon: +49 931 466 21 230 vagy +49 172 301 6728
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LAKÁS

Gyöngykagyló
Idősek Gondozóháza

Érd-Fenyvesben
(Facebookon megtekinthető)

kétágyas, fürdőszobás,
teljes ellátást biztosít
kis létszámú családias

otthonában.

Tel.: 06302948131 Bodai Éva

24
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12 Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

tetőtér-beépítést, gipszkartonozást,
lambériázást, előtető-készítést vállalok

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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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

Matematika és fizika pótvizsgára
felkészítés általános és középis-
kolásoknak. T: 06-20/516-56-84

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

24
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KIADÓ INGATLAN

Különbözőméretű
raktárhelyiségekkiadók
a diósdi Csapágygyár telephelyén.

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

90
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Érden munkásoknak, brigádok-
nak különbejáratú, összkomfor-
tos lakás kiadó. Kocsi beállással
T: 06-23/367-922.

TELEK

Tárnok szőlőhegyen 1600 nöl
szőlő eladó, iá.: 1,8 m Ft. Víz, vil-
lany az utcán van. T: 30/9-779-
679.

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

Tárnokon borospince + 100nm
telek eladó. Víz, villany megold-
ható. T: 30/9-779-679

ÁLLAT - NÖVÉNY

Szelíd kecskék Érden sürgősen
áron alul eladók. 06-31/31-67-
515

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 NewMGM Zrt. felvételt hirdet

gépészmérnök •karbantartó
betanítottmunkásmunkakörökre.

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

90
77

GLOBAL-T Kft. daruszereléshez lakatost,
erősáramúvillanyszerelőt felvesz.

Műhely: Érd •Munkavégzéshelye:változó
Jelentkezni e-mailen: info@global-t.hu,

mob.: 06-309-345-713 lehet. 24
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Budaörsi idősotthon élelmezés-
vezetőt, gazdasági ügyintézőt,
konyhai kisegítőt és ápolót ke-
res. Jelentkezés önéletrajzzal
a szabadoserika@metidose-
kotthona.hu-n.

Önállóan dolgozni tudó többé-
ves tapasztalattal rendelkező
asztalosokat keresünk bútorok
összeszerelésére. T:06-20-573-
5009

TÁRSKERESÉS

Üvegezéssel foglalkozó vállalko-
zás alkalmi besegítőt keres. El-
őny: üveges, asztalos, lakatos
munkában jártasság. T: 30/357-
27-98.

155/60-62 éves hölgy, korban
hozzáillő, nemdohányzó, lehe-
tőleg érdi úr társaságát keresi.
06-31/31-67-515
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ÜZLET, IRODA

Kiadó üzlethelység Érd Felső állo-
más mellett. 40 nm HACCP van.
Irodának, kozmetikának, fagyi-
zónak, büfének stb. alkalmas.
Telefon: 30/9-779-679.

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

Kiadó egy 16 és 18 nm üzlet vagy
iroda egyben. T:06-23-365-891
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Az Év legstílusosabb kerékpárosa versenyt nyer-
te páros kategóriában az érdi Tamás Róbert jó 
barátjával, a 15 éve Érden élő, kubai Borisszal. 
Eddig a hír: a sok-sok verseny, megmérettetés 
között lehetne csupán egy a sok közül az InStyle 
magaziné. Olyan divatverseny azonban, amelyen 
legalább olyan fontos a bringa – ha nem fonto-
sabb –, mint aki rajta ül, nincs még egy. De ilyen 
figurákból sincs sok…

Az InStyle Magyarország és 
a Hungarian Cycle Chic idén is 
megrendezte a Bringával a vö-
rös szőnyegen versenyt, amire 
több mint 150-en neveztek, 6 
kategóriában 12 nyertes vihe-
tett haza ajándékokat a fővá-
rosi Madách téri kifutóról. A 
rendhagyó divatbemutatón ott 
voltak az utóbbi évek legnép-

szerűbb előadói, köztük 
Csemer Boggie, Polgár Odett, 
Csobot Adél, vagy Tóth Gabi, 
akik két keréken gurulva mu-
tatták be legstílusosabb brin-
gás szettjüket. 

Aztán begurult a vörös sző-
nyegre Róbert és Borisz – és 
nyertek. Fekete-fehérek vol-
tak, a szó szinte minden értel-

mében – a fejük búbjától a cipő-
fűzőjükig. 

- Nem csak a fődíjnak örül-
tünk. A fekete-fehér összeállí-
tással minden mindennek a 
párja volt. Megkockáztattuk, 
hogy 10-ből kilencen azt hiszik 
majd, meleg pár vagyunk, de 
persze nem: az üzenet a rassz-
izmus elleni fellépés volt – 
mondja Róbert. Ő volt egyéb-
ként az ötletgazda, Borisz pe-
dig a „próbababa”, és persze a 
kubai fiúra bármilyen ruhát is 
adott volna, Borisz kuriózum-
nak számított a mezőnyben. 

Róbert tervezte egyébként a 
kerékpárokat is – a veterán 
darabokat gyűjti is. Sajnos, 
már kevés régi kerékpárt ta-
lálni, mint mondja, sok veterán 
kerékpárt elnyelt már a vaste-
lep, amit nem, az meg már a 
nála komolyabb gyűjtőknél 
van. A bicikli volt az apropója 
megismerkedésüknek is: az 
Érd körbe városkerülő kerék-
páros versenyen találkoztak 
először. Pedig összefuthattak 
volna egy hangversenyen is: 
Borisz az érdi fúvószenekar 
tubása.

- Megbámulnak sokszor az 
emberek bicikli nélkül is – te-
szi hozzá Róbert, a hosszú sza-
kállunk miatt, meg azért, mert 
álladóan nevetünk. Szeren-
csére nem csak rosszalló pil-
lantásokat kapnak: a hölgyek-
től egész kacérokat is. 

És hogy fődíjukkal, és így, 
hogy ismertebbek lettek, mit 
tehetnek az előítéletek ellen? – 
Nem tudjuk. Elsöpörni nem 
tudjuk az előítéleteket. Két 
fecske sem csinál nyarat – 
mondja Róbert – de az biztos, 
hogy mi bringázunk tovább. 

Fotók: DömsöDi Zsolt

Érdi páros nyerte a Bringával a vörös szőnyegen versenyt

Sokszor még bicikli nélkül is megbámulnak minket
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