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Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Harminckét óra alatt teljesítette a Kékszalagot az érdi vitorlázó
Sokkal idegölőbb a teljes szélcsendben tétlenül ülni a fedélzeten, mint éjszaka, sötétben hajózni a viharos szélben  24. oldal 

Érdi  Újság
Jó gyakorlatok  
érdi iskoláknak
Mentorálóprogramot veze-
tett be a KLIK az ország álta-
lános és középiskoláiban, 
köztük két érdi intézmény-
ben ismerkedhetnek meg 
egy-egy különleges mód-
szertani modellel az érdek-
lődő pedagógusok. 

n 7. oldal

Kortalan Színpad  
a Szepesben

Nyolc kategóriában hirdet-
tek a tehetséges érdi és Érd 
környéki nyugdíjasoknak 
szereplési lehetőséget a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központban. 

n 17. oldal 

Minden játékosunk 
különleges

Az ÉRD kézilabdacsapata 
bemutató edzés keretében 
ismertette meg a szurko-
lókkal a csapat hét új fel-
nőtt és két, a junior korosz-
tályból felkerülő játékosát. 
Továbbra is a legjobb négy 
közé szeretnének kerülni. 

n 20. oldal 

Megvalósulhatnak a Batthyány 2020 program céljai 

Érd is csatlakozott a Modern Városokhoz

Negyvenmilliárd forintot kaphat Érd öt év alatt a kormánytól fejlesztési programja megvalósítására – jelentette be a miniszterelnök Érd  polgár-
mesterével közös sajtótájékoztatóján városunkban. Orbán Viktor és T. Mészáros András pénteken írta alá az erről szóló megállapodást. A tervek 
szerint többek között ipari park, gimnázium, rekreációs park, szabadidőközpont épülhet a következő években. (Részletek a 3. és a 6–7. oldalon.)
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Cím: 2030 Érd, Budai út 22. (Rotunda Üzletház lakótelep felőli oldal)
Telefonszám: +36-30/498-4528 Weboldal: www.akredenc.hu
Facebook: www.facebook.com/akredenc

Kredenc
Ételallergia és diéta szaküzlet

Ajánlatunk
• Allergénmentes sütési és
főzési alapanyagok
• Glutén-, laktóz- és
cukormentes termékek
• Paleo alapanyagok és ételek
• Magyar biotermékek

Megoldások
minden diétára!

MAGYARGYÁRTÓ-PARTNER
Gealan S8000 IQ, 6 légkamrás rendszer
74 mm-es beépítési mélységű profil
74 mm-es tok és 74 mm-es szárny

22 rétegű üvegezéssel (Ug= 1.0 w/m K)
23 rétegű üvegezéssel (Ug= 0.76 w/m K)

Az akció 2015.07.08 és 2015.07.18. között érvényes!

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 9.00-18.00
Szombat: 9.00-13.00

MŰANYAG ÉS FA
ABLAKOK

VÁSÁROLJON MOST
ÉS MEGAJÁNDÉKOZZUK!*

*a részletekért érdeklődjön elérhetőségeinken!

2030 Érd, Budai út 3.
Üzletvezető: Ozsváth Erika

+36 30 190 0375

www.perfektablak.hu erd@perfektablak.hu
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!Szaktanácsadás Azonnali árajánlat készítés

Felmérés Gyártás egyedi méretre

Profi beépítő csapat Bontás-beépítés

Helyreállítás Szegélyezés

Párkányozás

AZONNALI
KEDVEZMÉNY!

Muanyag nyílászárókra45%
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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  
 06/30-683-7509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
képviselői fogadóóra: előzetes egyeztetés 
szerint

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

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

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

Az országgyűlési képviselő fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS országgyűlési képviselő

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Orbán Viktor miniszterelnök és T. Mészáros 
András polgármester által múlt pénteken aláírt 
megállapodás lehetőséget teremt arra, hogy 
megvalósuljanak a fejlesztések, amelyeket az 
önkormányzat Batthyány 2020 Programjában 
tervezett.

A fejlesztési program célja, 
hogy Érden – Pest megye leg-
nagyobb városában – a polgá-
ri életminőség feltételei javul-
janak, illetve, hogy a fiatal 
város fiatal családjai, vala-
mint gyermekeik és szüleik 
részére megfelelő életkörül-
ményeket, magasabb szintű 
városi szolgáltatásokat nyúj-
tani képes, erős helyi gazda-
sággal rendelkező önkor-
mányzat legyen Érd.

A „Batthyány 2020”prog-
ram becsült értéke 40 milli-
árd forint. A program három 
pilléren alapszik. Az első a 
helyi gazdaság fejlesztése, 
helyi munkahelyek teremté-
se. A második a város lakói 
számára szolgáltatást nyújtó 
oktatási-nevelési, szociális, 
egészségügyi és kulturális, 
valamint egyéb közszolgálta-
tásokat nyújtó intézmények 
fejlesztése. A harmadik a vá-
ros közműhálózatának to-
vábbfejlesztése: utak, járdák 
építése, vízelvezetési rend-
szer továbbfejlesztése, közös-
ségi közlekedés, közbiztonsá-
got növelő beruházások. Ne-
gyedik – kiegészítő – elem-

ként a nemzeti vagyon legjobb 
hasznosítása érdekében a 
kormány állami vagyon át-
adásával támogatja az érdi 
önkormányzatot az előbbi cé-
lok megvalósításában.

Érden az egyik legnagyobb 
megoldandó probléma még 
mindig a poros utak igen 
nagy aránya. Ezért a város-
vezetés egyik legfontosabb 
prioritása továbbra is az utak 
építése, a nagy forg al mú köz-
úti csomópontok biztonságo-
sabbá tétele, a vízelvezetési 
kérdések megoldásával 
együtt.

Kiemelt figyelmet kap 
Parkváros, ahol több okta-
tási-nevelési intézmény 
épülhet, többek között a Da-
rukezelő utcában egy új 
köznevelési és sportcent-
rum. De nem csak ezen a 
területen épülnek új intéz-
mények. A Batthány Sport-
iskola teljesen újjáépül, kö-
zépiskolai oktatást is fog 
nyújtani. Több óvoda és 
egészségügyi intézmény 
megújul, új Idősek Otthona 
épül. Új rendőrkapitányság, 
bíróság, ügyészség, járás-

központ épül. Érdre kerül a 
KLIK megyeközpont és a 
szakképzési központ is.

Kormányzati szinten is tá-
mogatást élvez a gazdaság-
fejlesztési célú Duna-menti 
kerékpárút-hálózat fejleszté-
se. Ha Érd végre felkerülhet a 
kerékpáros turizmus térké-
pére, akkor az itt élő és fiata-
los életmódot preferáló lakók 
mellett az ideáramló fővárosi 
turisták is keresletet teremte-
nek a helyi vállalkozások szá-
mára, új munkahelyeket te-
remtenek. 

A Batthyány 2020 Prog-
ram egyik alappillére, hogy 
ne csak egyszeri támogatást 
kapjon Érd a kormányzat ré-
széről, hanem ebből fejlődjön 

a helyi gazdaság is. A 200 
hektáros ipari-gazdasági 
övezetbe települő vállalko-
zások, a kisvállalkozások 
részére létrehozandó Vállal-
kozói Falu, a Duna mentén 
megvalósuló gyógy-, sport- 
és kulturális beruházás, a 
Papi Földek körül megvaló-
suló érdligeti Szabadidő 
Park, az Aréna melletti új 
szálláshelyeket is magában 
foglaló szabadidőközpont 
nem csak új munkahelyeket 
fog teremteni. Cél az is, hogy 
a város megsokszorozza 
iparűzési adóbevételeit, ez-
által forrásokat teremtve 
arra, hogy helyi erőforrá-
sokra támaszkodva tovább 
folytatódjon a fejlődés.

A 40 milliárd forintot ter-
mészetesen nem utalják át a 
város számlájára. A megálla-
podás aláírásával Érd lehető-
séget kapott arra, hogy a fej-
lesztési terveket bemutatva 
ez év második felétől kezdő-
dően lehívhassa ezeket az 
összegeket, de csak jól meg-
alapozott és életképes beru-
házásokra. 

A város felkészült a fejlesz-
tési beruházások megkezdé-
sére: a program több elemét 
érintő tervezések, engedélye-
zések folyamatban vannak. 
A  közgyűlés megismerte a 
fejlesztési terveket és támo-
gatta azokat, amelyek akár 
már szeptembertől elindulhat-
nak. n MUNKATÁRSUNKTÓL
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Helyi gazdaság fejlesztése, munkahelyteremtés
Intézményfejlesztés

A város oktatási, nevelési, szociális és 
egészségügyi intézményeinek fejlesztése a 

minőségi közszolgáltatások érdekében

Közszolgáltatás fejlesztés
A város közműhálózatának fejlesztése, 
vízelvezetés, útépítés és csomópontok, 

hulladékgazdálkodás, közlekedés

Nemzeti vagyon hasznosítása
A Magyar Állam és Érd MJV együttműködése
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I.1  Ipari-Gazdasági övezet létrehozása Érd MJV 
területén (200 hektár)

I.2  Érd Ófalu – Duna parti gyógy-, sport-, illetve 
kulturális turisztikai beruházás

I.3  Vállalkozói Falu Érden

I.4  Szabadidőközpont és szálláshelyek 
létrehozása a Velencei úton

I.5  Szabadidőközpont kialakítása Érdligeten 
(Papi földek)

II.1  Rendőrség, Bíróság, Ügyészség, Járásközpont 
kialakítása Érden

II.2  dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 
fejlesztése (II. ütem)

II.3  Szociális intézményi szolgáltatások 
fejlesztése (pl. új Idősek Otthona)

II.4  Batthyány Általános Iskolai Sportiskola 
rekonstrukciója, bővítése – középfokú 
oktatás fejlesztése

II.5  Teleki Sámuel Általános Iskola 
rekonstrukciója – középfokú oktatás 
fejlesztése

II.6  Fenyves-Parkvárosban  köznevelési, 
egészségügyi és sportcentrum építése

II.7  Óvodák fejlesztése, új óvodák építése

II.8  Energiahatékonysági beruházások 
közintézmények esetén

II.9   Szakképzési központ létrehozása Érden

II.10  KLIK megyeközpont létrehozása Érden

III.1  Útépítések. Nagy forgalmú közúti 
csomópontok átépítése.

III.2  Vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütem

III.3  Helyi és helyközi közösségi közlekedés 
fejlesztése

III.4  Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
II. ütem

III.5  Az ivóvízellátás biztonságának növelése

III.6  Kerékpárút-hálózat fejlesztése

III.7  Állami utakon közlekedési fejlesztések

III.8  Térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztése
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A kormány támogatja az érdi fejlesztéseket
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Érdi  Újság

Már gyermekkorában tudta, számára csak két hivatás jöhet számításba: a 
papi vagy az orvosi. S bár kezdetben inkább papnak tanult volna, végül 
inkább az orvosi szakma irányába billent a mérleg nyelve. Dr. Karácsony Ist-
ván nőgyógyász-onkológus főorvos a gyógyító munkában eltöltött 53 év 
után is azt vallja: egyetlen percig sem bánta meg, hogy így döntött! Ám a 
legtöbben, akik rendelőjében felkeresik, valószínűleg nem is sejtik, hogy a 
doktor úr szabadidejében kisregényeket, elbeszéléseket, olykor verseket ír, 
zongorázik és rajong az operáért.

n Bálint Edit

– „Egyszerre megszólalt 
Korin: – Te Feri! Valami ha-
rapdálja a lábamat. Csak 
nem cápa lehet? – Biztos, 
hogy nem cápa – mondja 
Fenyvesi –, mert, ha cápa 
lenne, az biztos nem harap-
dálná, hanem kapásból le-
harapná...” Ezt a Mosolyszü-
net című, tavaly megjelent 
kisregényéből idéztem, 
amely tizenegyedik a szép-
irodalmi zsebkönyvei sorá-
ban, de van már egy újabb is, 
az Álarcosbál című könyve. 

Az orvosi munka mellett, mi-
kor adta írásra a fejét?

– Az írás két síkon fut ná-
lam: egyik a szakmai érteke-
zéseket, orvosi tanulmányo-
kat, dolgozatokat foglalja 
magában, a másik részét a 
kedvtelésből született szép-
irodalmi szövegek alkotják, 
amelyeknek viszont – egy-
két sztorit kivéve – semmi 
közük sincs az orvosi hivatá-
somhoz.

– Én erre az egy-kettőre 
lennék mégis kíváncsi.

– Fiatal orvosként Révfü-
löpön úttörőtáborban dol-
goztam, a diákok étkezését 
felügyeltem és a kisebbfajta 
sérüléseket kellett ellátnom. 
A tábor gondnokának épp 
egy párhetes csecsemője 
volt, aki hirtelen rosszul lett, 
nem kapott levegőt, és en-
gem riasztottak hozzá, hogy 
segítsek. A gyors beavatko-
zásnak köszönhetően sike-
rült a babát újraélesztenem. 
Később el is felejtettem a tör-
ténteket, mígnem húsz év 
múlva felkeresett egy csinos 
ifjú hölgy, aki közölte: ő volt 

az a csecsemő, akit megmen-
tettem a bölcsőhaláltól. Any-
nyira meghatott, hogy ez a 
lány fáradságot nem kímélve 
megkeresett engem, hogy a 
történetből írtam egy elbe-
szélést. Egyébként a szép-
irodalmi írásaim zömének 
semmilyen valóságalapjuk 
nincs, nem a mindennapok 
eseményeiből kapok ihletet.

– Hanem honnan?

– A képzeletemből. A törté-
neteim mind kitalált sztorik, 
elképzelt hősökkel, akik 
rendre izgalmas kalandok-
ba, veszélyes helyzetekbe 
keverednek, de a végén vala-
hogy mindig sikeresen meg-
ússzák. Én alapvetően for-
dítva kezdem az írást: előbb 
a poént, a csattanót találom 
ki, és erre építem fel a törté-
netet. 

– Van két visszatérő főhő-
se: a Fenyvesi házaspár, Feri 

és Korin. Őket sem a valóság-
ból mintázta?

– Nem. Fenyvesi az, akire 
mindent ráruházhatok, 
„rákenhetek”, mert ő afféle 
bűnbak, aki mindent elvi-
sel, és mindent átvészel. 
Még azt is túlélte, amikor 
eldöntöttem, hogy az egyik 
regény végén meg fog halni, 
de ezt is megúszta! Fenyve-
si nemcsak örök túlélő, de 
mindig szerelmes is, csak 
folyton más nőbe, ebből pe-
dig rengeteg konfliktus 
adódik. Azt élvezem, hogy 
az elképzelt figuráimmal 
bármit megtehetek, bármi-
lyen helyzetbe hozhatom 
őket, és ezt meg is teszem. 
Meggyőződésem, hogy írni 
csak akkor érdemes, ha 
szinte magától megy, és 
nem úgy „izzasztja ki” ma-
gából az ember. Az írásnál 
talán csak a zenét, az ope-
rát és operettet kedvelem 
jobban.

– Főként szórakoztató, vi-
dám hangulatú kisregénye-
ket ír. Van annak konkrét 
oka, hogy csak az élet napos 
oldalát mutatja be, és szinte 
száműzte az írásaiból a meg-
rázó, tragikus elemeket?

– Bár sokan ezt afféle „pót-
cselekvésnek” hinnék, én 
mégsem érzem így, annak el-
lenére sem, hogy egy orvos 
egyáltalán nincs könnyű 
helyzetben, amikor szemben 
ül vele a súlyos beteg pácien-
se. Ha ugyanis hagyja, hogy 
minden egyes betege problé-
mája lelkileg is megérintse, 
nagyon hamar maga is tönk-
remegy bele. Ha meg túlságo-
san távolságtartó és felülről 
nézi, lelketlennek fogják tar-
tani. A doktornak a kettő kö-
zötti, roppant szűk mezsgyén 
kell egyensúlyoznia ahhoz, 
hogy megfelelően reagáljon. 
Magam is egyetértek azzal, 
hogy a rendelőben a legfonto-
sabb „műszer” az a szék, 
amelyre a beteg leül, és bizal-
masan megosztja velem a pa-
naszát, majd a vizsgálatot és 
a diagnózis felállítását köve-
tően is ugyanoda ül le, és el-
várja, hogy ne egy „esetként” 
tekintsek rá, hanem, mint egy 
emberre, aki bajban van és 
segítségre szorul. Napjaink-
ban ez a humán jelenlét saj-
nos veszélyben van! Szóval, 
mint utaltam rá, az írás ne-
kem nem pótcselekvés, de mi-
vel a hivatásom által túl sokat 
kapok az élet „árnyoldalá-
ból”, jobbnak láttam, ha leg-
alább a saját örömömre ké-
szült írásokból száműzöm a 
szomorúságot. Úgyis van ab-
ból elég a mindennapokban!

– Úgy tudom, mégis előfor-
dult Önnel, hogy letért a szűk 
mezsgyéről, és – jó értelem-
ben véve – túllépett orvosi ha-
táskörén. Elmondaná, mi tör-
tént?

– Egy ötven év körüli férfi 
keresett meg a panaszaival, 
és a vizsgálatok során kide-
rült, hogy áttétes, rosszindu-
latú daganata van. Közben 
azt is megtudtam tőle, hogy 
elvált a feleségétől, elveszí-
tette a családját, a munkahe-
lyét is, és hajléktalanként élt 
a városban. Nem feladatom a 
betegek életvitelének megol-
dása, de kemény hidegek is 
voltak, és ennek a szeren-
csétlen férfinak a sorsa any-
nyira nem hagyott nyugod-
ni, hogy magam kezdtem el 
kilincselni különféle jóté-
konysági szervezeteknél, 
hogy fogadják őt be. Végül 
egyik egyházi szeretetszol-
gálatnál helyet biztosítottak 
a számára, ahol gondoskod-
tak róla és haláláig ápolták, 
így emberi körülmények kö-
zött élhette utolsó napjait. 
A lélek – bármennyire is er-

refelé tart a világ – nem vá-
lasztható el az embertől! 
Empátia nélkül pedig nem 
lehet jó orvos az ember, és 
úgy sem, ha nem erre szüle-
tett, mert állítom, hogy ha 
nincs meg hozzá az elhiva-
tottság, akkor, ha tízszer 
annyit fizetnének is érte, ak-
kor sem teljesítenék jobban a 
feladatot.

– Azt hiszem sokan egyet-
értenek azzal, hogy az onko-
lógia az orvosláson belül is 
egy „súlyosabb”, nehezebb 
szakma, hiszen korunk egyik 
rettegett betegségét, a rákot 
kell kezelniük. Volt olyan pil-
lanata, amikor megbánta, 
hogy ezt a szakmát válasz-
totta?

– Nem, soha! Lehet, a mai 
anyagias szemléletű vilá-
gunkban furcsán hangzik, 
de én akkor is kitartanék a 
hivatásom mellett, ha nekem 
kellene fizetnem azért, hogy 
dolgozhassak! Persze, remé-
lem a szakrendelő főigazga-
tója nem fog a szavamon! 
Már gyermekkoromban tud-
tam, hogy vagy pap, vagy 
orvos leszek. Kamasz kor om-
ban – miután elkezdtem a 
lányok iránt érdeklődni – 
azonban teljesen egyértel-
művé vált, hogy az orvosi 
pályát választom, mert a cö-
libátus akkor már koránt-
sem tűnt szimpatikusnak! 
Érettségi után, 1956-ban fel-
vételiztem a fővárosi orvos-
tudományi egyetemre. Meg 
is feleltem, de túljelentkezés 
miatt elutasítottak, így be-
álltam segédápolónak az 

egyik kórházba. Októberben 
kitört a forradalom, és mint 
tudjuk, utána nagyon sok fi-
atal elhagyta az országot, 
így történt, hogy februárban 
mégis bekerülhettem az or-
vosi egyetemre, azzal a hát-
ránnyal, hogy nekem három 
hónap alatt kellett befejez-
nem az első évet. Meg is lát-
szik rajtad! – viccelődnek 
néha a barátaim. 

– Ha visszatekint a sokéves 
pályafutására, mi volt a leg-
nehezebb?

– Jó néhány évig szülész-
nőgyógyászként dolgoztam 
Keszthelyen, ahol évente 
több száz szülést levezettem, 
és mindig óriási csodának 
éreztem egy új élet kezdetét. 
Éppen ezért a legnehezebb 
és máig feldolgozhatatlan 
számomra az a néhány cse-
csemőhalál, ami nem követ-
kezett volna be, ha idejében 
orvost hívnak, és nem mél-
tatlan körülmények között 
kerül sor a szülésre. Ezek 
voltak azok a megrázó ese-
tek számomra, amelyeken 
máig nem voltam képes túl-
tenni magam.

– Keszthely, Ajka, Pápa és 
Veszprém után került Érdre, 
ahol orvosi pályája jó részét 
töltötte, és ugyanakkor szép-
irodalmi tevékenysége is itt 
bontakozott ki. Hogy hatott 
önre ez a város?

– Szeretem Érdet, azért is, 
mert közel van Budapest-
hez, és minden új előadást 
megnézhetek az operában. 
Az igazi nagy klasszikuso-

kat szeretem, a modern ren-
dezéssel nem tudok egyetér-
teni, az nem az én világom. 
Már régóta törzsgárda tag-
nak számítok a szakrende-
lőben, hiszen 24 éve itt prak-
tizálok. Jól érzem magam 
ebben a városban, az embe-
rek is elfogadtak. Kezdettől 
fogva bekapcsolódtam a he-
lyi kulturális életbe, főleg az 
irodalom terén. Tagja lettem 
a Poly-Artnak, majd az Iro-
dalomkedvelők Klubjának 
is. A megterhelő munka után 
nekem valóságos rehabilitá-
ció az írás és az irodalmi 
kör! Az írás, az irodalmi es-
tek és a jó közösség igazi 
felüdülést, lelki és szellemi 
feltöltődést jelent számom-
ra, persze a zene és az opera 
mellett. Egyébként, hívő em-
berként pontosan tudom, 
milyennek kellene lennem, 
és azt is, hogy egyáltalán 
nem vagyok olyan, hiszen a 
mérleg egyik serpenyőjé-
ben, amiben a jó cselekede-
teknek kellene lenniük, min-
dig kevesebb van a kelleté-
nél, a másikban meg túl sok, 
de szerencsére Isten eddig 
mindig kegyelmes volt, és 
segítette az utamat. Édes-
anyám szerint azért van 
olyan sok idős ember a Föl-
dön, mert egy élet bölcsessé-
ge kell ahhoz, hogy felfog-
juk: Isten nélkül nem lehet 
élni! Én már abban a korban 
vagyok, hogy felfogtam. Két 
gyermekem és négy unokám 
– köztük a kétéves ikrek –, a 
hivatásom, az opera és a 
szépirodalom így együtt ki-
teljesítik az életem, amelye-
kért hálás vagyok a Terem-
tőnek.

Interjú dr. Karácsony István főorvossal

„Akkor is gyógyítanék, ha nekem kellene fizetnem érte”
Dr. Karácsony István 1962-ben Budapesten szerzett orvosi 
diplomát, 1964-ben nőgyógyászatból, 1980-ban onkológiá-
ból szakvizsgázott. 1974-ig a keszthelyi kórház szülészetén 
dolgozott, innen Ajkára került. Egy évig Veszprémben járási 
főorvos, majd 1982–1991 között Pápán onkológus főorvos. 
1991 óta nőgyógyász és onkológus főorvosként praktizál az 
érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben, ahol a 
több mint fél évszázados gyógyítói pályafutásának majdnem 
a felét töltötte, ma is rendel. Hosszú évek óta tagja a Magyar 
Orvosírók és Képzőművészek Körének, valamint megalakulá-
sától fogva bekapcsolódott az érdi Irodalomkedvelők Klubjá-
nak munkájába. Ez idáig tizenhárom kötete jelent meg.

Az írás mellett a zenét, az operát és operettet is kedveli

Az irodalmi jelenlét lelki, szellemi feltöltődést jelent
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Aszfaltburkolat a 
Mérnök utcában

A Mérnök utca aszfalto-
zása a csatornázás kerete-
in belül két ütemben va-
lósul meg. Jelenleg a be-
fejező munkálatok zajla-
nak.

Tavaly a Tanácsos utcá-
ig tartó szakasz készült 
el, most pedig a Tanácsos 
utca és az Írnok utca kö-
zött dolgoznak a szakem-
berek. A most zajló mun-
kálatok egy rövid csator-
naszakasz bekötésének 
elhúzódása miatt kerül-
tek át az idei évre – 
mondta el Simó Károly al-
polgármester (Fidesz–
KDNP), aki egyben a terü-
let önkormányzati képvi-
selője is.

Nemcsak a Tisztviselő-
telepen, hanem a város 
más területein is lesznek 
még aszfaltozási munká-
latok az idén – hangsú-
lyozta Simó Károly, majd 
hozzátette: az idei útfel-
újítás keretében aszfalto-
zás valamivel kevesebb 
mint öt kilométeren zajlik 
majd a városban, azon-
ban mart aszfaltot 10–15 
kilométeren tudnak majd 
teríteni a szakemberek.

Vízvezetékcsere 
Ófaluban

A főnyomóvezeték 
cseréjét végzik Ófaluban, 
a munkálatok végeztével 
az utcákat is leaszfaltoz-
zák – mondta el az Érd Tv 
Híradójának Antunovits 
Antal képviselő (Fidesz–
KDNP). A 70-es években 
épült vízellátó hálózat, 
ami a település ivóvízel-
látását is szolgálja, egyre 
kevésbé tud gondoskod-
ni az igényekről.

A 2010-ben megkez-
dett, a Svájci–Magyar 
Együttműködési Prog-
ram társfinanszírozásával 
megvalósuló projekt ke-
retében – egyebek mel-
lett – több kilométernyi 
nagyátmérőjű főnyomó-
csövet cserélnek ki. 
A projekt keretében asz-
faltozást, útfelújítást is 
végeznek a szakembe-
rek. Antunovits Antal 
hozzátette: a napokban 
az út kiegyenlítése zaj-
lott, de az aszfaltozási 
munkálatokat is hamaro-
san befejezik.

HírHasáb

Negyvenmilliárd forinttal támogatja a kor-
mány Érdet, hogy a város megvalósíthassa a 
Batthyány-programot – ezt Orbán Viktor minisz-
terelnök jelentette be múlt pénteken. A ciklus 
végéig érkező forrásokból ipari park, rendőrkapi-
tányság, bíróság, óvoda és szabadidős park is épül.

A kormányfő – Lázár Já-
nos Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter és Czunyiné 
dr. Bertalan Judit közneve-
lésért felelős államtitkár 
társaságában – július 3-án 
délelőtt érkezett Érdre, hogy 
a Modern Városok program 
keretében együttműködési 
megállapodást kössön Érd 
Megyei Jogú Város önkor-
mányzatával. A miniszterel-
nök T. Mészáros András pol-
gármesterrel folytatott tár-
gyalásokat a Polgárok Há-
zában – az egyeztetésen 
részt vett még Bács István 
és Simó Károly alpolgár-
mester (Fidesz–KDNP), va-
lamint Aradszki András 
(Fidesz–KDNP), a térség or-
szággyűlési képviselője –, 
majd a részletekről közös 
sajtótájékoztatón számoltak 
be, ahol a nyilvánosság előtt 
aláírták a megállapodást.

Vége a válság
kezelésnek

Orbán Viktor miniszterel-
nök a Magyar Földrajzi Mú-
zeum kertjében tartott sajtó-
tájékoztatón először arról 
beszélt, miért most, 2015-
ben indították el a Modern 
Városok programját. Mint 
mondta, az előző években a 
válságkezelés volt Magyar-
ország feladata.

– 2010–2014 között az volt a 
kérdés, hogy a válságkezelé-
sen túl futja-e még valamire. 
Érd városa nem panaszkod-
hat, mert futotta. Csatorna-
fejlesztésre 30 milliárd forin-
tot, működési támogatásra 
2,5–3 év alatt 1,7 milliárd fo-
rintot tudtunk biztosítani, és 

a sportcsarnok 800 millió fo-
rint állami forrás mozgósítá-
sával Érdé lehetett. A válság-
kezelés mellett sem elhanya-
golható eredményeket ért el 
Érd városa. Most új korszak-
ba léptünk: 2015 és 2020 kö-
zött már nem a válságkezelés 
lesz a feladatunk, hanem az, 
hogy minél több magyar em-
ber, család és település szá-
mára tegyük lehetővé a pol-
gári életminőséget és a pol-
gári biztonságot – hangsú-
lyozta Orbán Viktor, hozzáté-
ve: Érd nincs könnyű helyzet-
ben, mivel az uniós források-

ból a Pest megyéhez tartozó 
települések csak nagyon 
korlátozott mértékben része-
sülhetnek.

– Nem volna igazságos és 
méltányos az érdiekkel, ha e 
területi besorolás miatt ki-
maradnának a következő 
évek fejlődési lehetőségei-
ből. Ezért a szükséges forrá-
sokat az adófizetők pénzé-

ből és a költségvetésből kell 
biztosítanunk: öt év alatt évi 
8–8 milliárdot, tehát össze-
sen 40 milliárd forintot tu-
dunk adni Érdnek – mondta 
a miniszterelnök, hozzátéve: 
ebből az összegből a Bat-
thyány-programban lefekte-
tett célok megvalósíthatók.

Folyó ügyek
A kormányfő Érd demo-

gráfiai sajátosságairól is 
szót ejtett: míg a többi város 
elöregedéssel küzd, és en-
nek megállítása a feladat, 
addig Érd fiatalos, életerős 
település, ám a jövő életmi-
nőségének érdekében bizo-
nyos beruházásokat, fejlesz-
téseket el kell végezni.

– Helyi munkalehetőséget 
kell teremteni, amihez ipari 
parkra van szükség, ez pe-
dig Érdnek nincs. A kormány 

megvásárol egy 200 hektá-
ros területet, állami tulaj-
donba veszi, és a város javá-
ra 99 évre ingyenes haszná-
latba fogja adni. Megépítjük 
a rendőrkapitányságot, bíró-
ságot és ügyészséget alakí-
tunk ki, szakképzési centru-
mot és KLIK megyeközpon-
tot hozunk létre, új óvodát 
építünk, teljesen felújítjuk és 

bővítjük a Batthyány iskolát 
és fejlesztjük a Teleki isko-
lát. A normális működéshez 
szükséges, ma még hiányzó 
oktatási, kulturális és sport-
infrastruktúrát megteremt-

jük, ezt követően pedig folya-
matosan megépítjük azokat 
az intézményeket, amelyek 
az iskolába lépő fiatalok szá-
mára szükségessé válnak. 
Így a városnak nem kell attól 
tartani, hogy ismét „túlnövi” 
saját magát. Ez a fejlesztési 
program egy nagyobb lakos-
ságszámmal kalkulált város 
polgári szükségleteit is tel-

Mentorálóprogramot veze-
tett be a KLIK az ország álta-
lános és középiskoláiban, 
köztük két érdi intézmény-
ben: a Teleki és a Kőrösi isko-
lában egy-egy különleges 
módszertani modellel ismer-
kedhetnek meg az érdeklődő 
pedagógusok. 

Az ország több száz iskolá-
ját bevonó programot indított 
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ (KLIK) a „Köz-
nevelés az iskolában” elneve-
zésű uniós projekt keretében: 
összegyűjtötték azokat az ál-
talános és középiskolákat, 
amelyek mintaértékű pedagó-
giai modellel rendelkeznek. 
Ezek az úgynevezett mento-
ráló iskolák a tanévben havi 
rendszerességgel kínálnak 
óralátogatási lehetőséget és 
szerveznek műhelymunká-
kat, és tanácsokat is adnak a 
már bevált eljárások más is-
kolák napi gyakorlatába tör-
ténő átültetéséhez. 

Pest megyében huszonhét 
intézmény – köztük két érdi 
általános iskola – módszerta-
ni modelljeit érhetik el az ér-
deklődők. Az Érdi Teleki Sá-
muel Általános Iskolában 
emelt szintű nyelvoktatás fo-
lyik, amit rendszeres szintfel-
mérésekkel kombinálnak: a 
diákok kétévente a nyelvvizs-
ga-követelményeknek megfe-
lelő szintfelmérőt tesznek. 
Tanáraik az eredmények tük-
rében alakítják át a további 
tanmenetet, ha szükséges. 

E gyakorlatnak köszönhe-
tően gyermekeink sikeresen 
felvételiznek két tannyelvű 
gimnáziumokba, ahol nagyon 
jól megállják a helyüket – 
mondta lapunknak Patkóné 
Séra Ilona igazgató, hozzá-
fűzve: nagyon büszke arra, 
hogy a múlt tanévben sokan 
voltak kíváncsiak módsze-
rükre.

Büszkék lehetünk diákja-
inkra, mivel már a hatodiko-

sok is nagyon jól beszélik a 
nálunk oktatott idegen nyel-
veket. A kompetenciamérés is 
erről tanúskodik: az emelt 
szintű oktatásban részt vevő 
tanulóink 92 százalékon telje-
sítettek – jegyezte meg az 
igazgató. Az iskolai nyelvok-
tatás sikeréhez az is hozzájá-
rul, hogy a Comenius prog-
ram keretében több országba 
is eljuthattak a tanulók, akik-
hez tanáraik nemcsak az 
órán, hanem szünetekben is 
gyakran idegen nyelven szól-
nak.

A másik érdi mentoráló-
program a Kőrösi iskolában 
zajlik, ahol számítástechni-
kai eszközökkel támogatott 
csoportmunkában tanulnak a 
diákok. A szociális képessé-
geket fejlesztő, és jobban rög-
zülő tantárgyi tudást eredmé-
nyező módszert különféle 
drámapedagógia eljárások, 
sőt, relaxációs gyakorlatok is 
kiegészítik. 

A kooperatív technikákkal 
nemcsak a lemaradókat tud-
juk felzárkóztatni, hanem a 
szociális kompetenciákat is 
fejleszteni tudjuk. Az infor-
matikai eszközök – interak-
tív tábla, laptop – használata 
pedig ma már elengedhetet-
len. A digitális írástudás esz-
közeit több órán is használ-
juk: a kicsiknél olvasáshoz, 
fogalmazás készítéséhez, 
matematika, illetve környe-
zet tantárgyakhoz, felsőben 
biológia, kémia, földrajz, tör-
ténelem tárgyakhoz vannak 
nagyon jó anyagaink – mond-
ta lapunknak Kincses Kata-
lin, a projekt vezetője. A ha-
vonta rendezett bemutató 
órákra nemcsak az Érdi Tan-
kerületből jöttek pedagógu-
sok, hanem a Martonvásár-
ból, illetve a fővárosból is, és 
vannak olyan intézmények, 
amelyek érdeklődnek a prog-
ram iránt.

n ÁdÁm

jes egészében ki fogja elégí-
teni – szögezte le Orbán 
Viktor, aki kiemelte még a 
kerékpárút-hálózat fejlesz-
tését és azt is, hogy felkérte 
a város polgármesterét egy 
koncepció kialakítására, 
ami lehetővé teszi, hogy „a 
városnak legyen köze a sa-
ját folyójához”, azaz a Duná-
hoz.

Egységes város és 
jövőkép

A miniszterelnök végül 
arról beszélt, hogy az okta-
tási infrastruktúra, az óvo-
dai rendszer átalakítása, a 
város különböző pontjain 
elhelyezkedő sportlétesít-
mények létrehozása, felújí-
tása, az egyes városrészek-

ben kialakított beruházá-
sok eredményeképp Érd 
szervesen felépült város be-
nyomását fogja kelteni, s ha 
ezt a programot végig tudja 
vinni, akkor egy dinami-
kus, fejlődő, az itt élőknek 
és az ide jönni akaróknak 
egyaránt komoly perspektí-
vát, boldogulási lehetőséget 
kínáló város lesz. n Á.K.

Aradszki András: „Egység van a kormány, az országgyűlési képviselő és a városvezetés között”

T. Mészáros András: „Nem tudtunk volna az itt élő emberek nélkül egyetlenegy lépést sem előre jutni”

Bemutató a Kőrösiben. Sokan kíváncsiak az érdi jó gyakorlatokra

A miniszterelnök és a 
polgármester közös sajtó-
tájékoztatója előtt, pénte-
ken reggel a baloldali el-
lenzéki pártok helyi veze-
tői is a nyilvánosság elé 
álltak.

Csornai Károly (Együtt) 
többek között azt mondta: 
kíváncsian várják, hogy 

Orbán Viktor miniszterel-
nök mit ígér Érdnek. De 
még ennél is jobban bíznak 
a tervek megvalósításá-
ban, mert erre a városra 
már igencsak ráfér a való-
di és intenzív fejlesztés.

Gregus László (DK) azt 
kifogásolta, hogy a helyi 
lakosok, de még maguk a 

városvezetők sem tudták 
egészen pontosan, mi áll 
majd abban a hosszú távú 
fejlesztési megállapodás-
ban, amit ezen a napon alá-
írnak.

Szűcs Gábor (MSZP) ál-
láspontja szerint a közgyű-
lés 52 milliárdot fogadott el 
az Integrált Fejlesztési 

Programjában, tehát leg-
alább ennyi támogatásra 
lenne szükség az intézmé-
nyek fejlesztésére, miköz-
ben ebben nincsenek ben-
ne az út- és járdaépítések, 
a kórház és sok egyéb fon-
tos létesítmény, ami továb-
bi 70 milliárd forintot 
emésztene fel. n BE

Aradszki András (Fidesz–
KDNP) államtitkár, a térség 
országgyűlési képviselője 
szerint Érd felkészült a fej-
lesztésekre, és a város 
több projektet is előkészí-
tett. – Ahogy a polgár-
mester úr is megfogal-
mazta: összefogás nélkül 
nem fog sikerülni. Jó pilla-
nat ez Érd városának: egy-
ség van a kormány, az or-
szággyűlési képviselő és a 
városvezetés között – szö-
gezte le az államtitkár a 
helyi televíziónak adott 
nyilatkozatában.

Elterjesztik az érdi 
jó gyakorlatokat

Orbán Viktor: „új korszakba léptünk”

Érd csatlakozott a Modern Városokhoz

Szeretnénk változtatni az al-
vóváros státuson, hogy ne 
csak aludni, hanem élni, lak-
ni, növekedni, fejlődni is mi-
nél jobban lehessen Érden – 
hangsúlyozta a miniszterel-
nökkel közös sajtótájékozta-
tóján T. Mészáros András 
polgármester. 
– Elődeim idején nem volt 
településünknek városfej-
lesztési politikája, komoly 
fejlődést nem tudtunk elér-
ni. 2006-ban, mikor meg-
nyertük a választást, erőtel-
jes változás történt, nem-
csak a vezetésben, hanem a 
várospolitikai eszközök tu-
datos használatában is. Le-
folytattuk az ország legna-
gyobb környezetvédelmi 

beruházását: a csatornázást, 
megoldottuk Erzsébetváros 
vízelvezetését, kialakítottuk 
a város főterét, kibővítettük 
a szakorvosi rendelőintéze-
tet és megújítottuk óvodá-
inkat. A 2014-es önkormány-
zati választáson fő jelsza-
vunk az volt: folytassuk! 
A mai napon, ezzel a megál-
lapodással, e folytatás min-
den pontja megvalósulhat: 
fejlesztjük a helyi gazdasá-
got, a város oktatási-nevelé-
si, szociális és egészségügyi 
intézményeit, bővítjük a 
közműhálózatot a vízelveze-
tés, az útépítés, a csomó-
pontok, a hulladékgazdál-
kodás és a közösségi közle-
kedés fejlesztésével, és se-

gítséget kapunk az ipari 
park létrehozásához és a 
működtetés színvonalas 
megvalósításához is – sorol-
ta T. Mészáros András, hoz-
zátéve: a nagymértékű fejlő-
dés eléréséhez összefogásra 
van szükség.
– Nem tudtunk volna az itt 
élő emberek nélkül egyet-
lenegy lépést sem előre jut-
ni. Kellett a támogatásuk, a 
választásokon való részvé-
telük, a bizalom. Hasonló-
képp szükségünk van a kor-
mány támogatására, ezért 
köszönet illeti meg Orbán 
Viktor miniszterelnök urat, 
hogy elhozta hozzánk a Mo-
dern Városok programját – 
zárta szavait a városvezető.
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Kosztolányi Dezső a 20. 
századi magyar irodalom 
egyik kiemelkedő alakja. 
Első kötetének megjelenésé-
vel, 1910-ben lírikusként hív-
ta fel magára a figyelmet, és 
bár későbbi munkássága so-
rán még tucatnyi versesköte-
tet adott ki, mégis azon ritka 
jelentős költőink egyike, aki-
nek prózai műalkotásai, elbe-
szélései és regényei is nagy 
jelentőséggel bírnak.

Életművének gazdagsága 
és sokarcúsága pedig nemze-
dékének legnagyobbjai közé 
sorolja őt. Idén ünnepeltük 
születésének 130. évforduló-
ját, ebből az alkalomból emlé-
kezünk meg róla. 

A ma már Szerbiához tarto-
zó, vajdasági Szabadkán lát-
ta meg a napvilágot 1885-ben, 
és bár édesapja tanár és isko-
laigazgató volt, Kosztolányi 
Dezsőt a magyartanárával 
keletkezett konfliktusa miatt 
hamar kicsapták a helyi gim-
náziumból, ezért Szegeden 
folytatta és fejezte be középis-
kolai tanulmányait. (Akkor 

még mindkét város Magyar-
ország része volt.) Mégis, e 
„beteg, bús, részeg és tunya” 
Bácskából – ahogy maga az 
író jellemezte szülővárosát, 
amelyhez élete végéig a gyű-

löllek-szeretlek érzése kötöt-
te – kikerülve derült ki valójá-
ban, hogy a nyelveket beszé-
lő, műfordító és sokat utazó 
Kosztolányi igazi vidéke való-
jában a nagyvilág volt. „Nem 
a saját korának kortársa volt” 
– így jellemezte emberi művé-
szi helyzetét egy szimpóziu-
mon dr. Bengi László iroda-

lomtörténész. 1903-ban Buda-
pestre költözött, és magyar-
német szakra iratkozott be a 
bölcsészkaron. Ekkor talál-
kozott irodalmi kortársaival, 
Babits Mihállyal, Juhász 

Gyulával, majd Karinthy Fri-
gyessel, akihez egész életre 
szóló barátság is fűzte. 1904-
ben a bécsi egyetemen tanul 
egy ideig, Hegel filozófiáját 
hallgatva, de 1905-ben visz-
szatér Magyarországra, és 
elszegődik újságírónak. 
A Szeged és vidéke, valamint 
a Bácskai Hírlap közli a cik-

keit, majd 1906-ban a Buda-
pesti Naplóhoz hívják, ahol 
Ady Endre helyét foglalja el, 
aki ekkor párizsi tudósító 
lett. Közben a Hét is rendsze-
resen közli Kosztolányi kriti-
káit, verseit, műfordításait. 
Első verseskötete 1907-ben, 
Négy fal között címmel jelent 
meg, amelyről Ady Endre 
igencsak lesújtó kritikát írt, 
hangsúlyozva, hogy költemé-
nyeiben kizárólag irodalmi 
témákat feszeget és nem élet-
dokumentumokat ír. Később 
Kosztolányi egyik cikkében 
azzal vágott vissza, hogy épp 
Ady költészete az „időszerűt-
len”, szerelmes versei pedig 
konvencionálisak. Kosztolá-
nyi 1910-ben ismerte meg 
Halmos Ilonát, akit három év 
múlva feleségül vett, és 1915-
ben fiuk született, aki az 
Ádám nevet kapta. A költő 
minden igyekezete ellenére – 
amellyel megpróbálta mind a 
bal-, mind pedig a jobboldali 
politikától távol tartani ma-
gát – gyakran mindkét oldal-
ról támadták. 1910-ben jelent 

meg a Szegény kisgyermek 
panaszai című verseskötete, 
amely a 20. századi magyar 
líra egyik legsikeresebb leg-
népszerűbb könyve lett, nem 
csoda, hogy egyből országos 
sikert aratott vele. Ezután 
még tucatnyi verseskötete ke-
rült ki a nyomdából, de köz-
ben prózát is írt. Jelentősek 
elbeszéléskötetei és regényei 
is. Előbbieken talán a legis-
mertebbek a kedvenc főhősé-
ről, Esti Kornélról szóló törté-
netek. Regényeiben drámai 
eseményeket dolgoz fel, hősei 
tragikus véget érnek. Néro, a 
véres költő című regénye Tho-
mas Mann előszavával német 
fordításban is megjelent. Pa-
csirta és az Aranysárkány 
című regényét az egyik leg-
megrázóbb, az Édes Anna 
követte. 1919-ben, Csáth Géza 
halála után a Pesti Hírlap 
munkatársa lett, ahol halálá-
ig dolgozott. 1932-ben francia 
becsületrenddel tüntették ki. 
A következő évben kiderült, 
hogy tüdőrákban szenved. 
Két műtét és a Berlinben majd 
Stockholmban megismételt 
sugárkezelés sem hozott 
eredményt a gyógyulásában, 
1936 novemberében, alig 51 
évesen hunyt el.

 n Bálint Edit

A fővárosban idén rendezik meg először azt a 
programsorozatot, amely pünkösd vasárnapjától 
egészen augusztus 15-ig, Budapest hat csodála-
tos helyszínén, összesen 432 szabadtéri koncert-
tel várja az érdeklődőket. Érdemes betervezni 
néhányat a nyári pihenőre vagy a hétvégékre!

A Zenélő Budapest kama-
rakoncertek helyszínei a kö-
vetkezők: a felújított Várkert 
Bazár, a Szentháromság té-
ren a Magyarság Háza erké-
lye, a Szent István Bazilika 
lépcsője, a Vajdahunyad 
vára, az Óbudai Múzeum 
épülete és a margitszigeti 
zenélő kút. Valamennyi sza-
badtéri helyszínen mindösz-
sze 15–20 perces, ingyenes, 
mini élőzenei koncertet él-
vezhet a közönség. A műso-
rok természetesen a zene-
irodalom remekeiből, töb-
bek között Erkel Ferenc, 
Liszt Ferenc, Brahms, Ros-
sini, Mozart, Handel művei-
ből épülnek fel, sokan külön 
erre az alkalomra készül-
nek kamarazenei művekkel.

A több héten át tartó prog-
ramsorozatban várhatóan 
összesen hatvankét zene-
művész lép fel, akik a gyö-
nyörű történelmi helyszí-
nekhez valamilyen módon 
köthető művekkel várják 
majd az érdeklődőket. En-
nek köszönhető a program-
sorozat azon különlegessé-
ge, hogy mind a hat helyszí-
nen különböző stílusú műso-
rokat lehet hallani, de ezek 
a zenei műfajok illenek is az 
adott helyszínekhez. Így a 
Vajdahunyad várában erdé-
lyi népzenét és népdalelő-
adást élvezhetnek az érdek-
lődők, a Magyarság Háza 
erkélyén játszó fafúvósok 
operaénekessel Liszt és Er-
kel korát idézik, a Várkert-

bazárnál, stílusosan, hu-
szárruhás rézfúvós kvintett 
játszik. Az Óbudai főtéren – 
a hírneves vendéglők között 
– a helyi polgárok múltidéző 
dallamai szólalnak meg egy 
szaxofonegyüttesnek kö-
szönhetően. A Szent István 
Bazilika előtt harangjáték 
csendül fel egy remek ütő-

együttes előadásában, míg a 
margitszigeti Zenélő kút pa-
vilonjánál korhű ruhába öl-
tözött hölgyek vonósnégye-
se egy klarinétművésszel 
kiegészülve idézi fel az egy-
kori polgári hangulatot az 
idelátogató közönségnek.

Az előadások a hét három 
napján, azaz minden hétvé-
gén, pénteken, szombaton 
és vasárnap zajlanak, kivé-
ve a Szent István Bazilika 
előtt, ahol vasárnap, hétfőn 
és kedden várják a közönsé-
get. A  helyszíneken pedig 
egymást követő órákban le-
het élvezni a szabadtéri 
koncerteket, és naponta két 
előadásra lehet számítani. 
A teljes programot a kon-
certhelyszíneken kihelye-
zett, rendezvényhirdető táb-
lákon követhetik figyelem-
mel az érdeklődők.

A sorozat érdekessége és 
óriási előnye, hogy a fellépők 
nem ugyanazokat a műsoro-
kat mutatják be, hanem a 
program folyamatosan vál-
tozik, hiszen a szereplők 

széles repertoárral készül-
tek, így a közönség hétről 
hétre új művekkel ismerked-
het meg. A hangversenyek 
azok számára is élményt 
nyújtanak, akik akár hétről 
hétre nyomon követik ked-
venc előadóikat, de remek 
programot kínálnak azok-
nak is, akiknek csak egy-
szer-kétszer van alkalmuk 
meghallgatni egy-egy hely-
szín műsorát. Aki megsze-
rette, és ideje is engedi, an-
nak pedig módja és lehetősé-
ge van akár az egész rendez-
vényt is végigkísérni, annál 
is inkább, mert ezek a mini 
kamarakoncertek ingyene-
sek, bárki bekapcsolódhat a 
követésükbe.

A Zenélő Budapest hang-
versenysorozat ötlet- és 
szakmai gazdája Götz Béla, 
művészeti vezető, Jászai 
Mari-díjas díszlettervező és 
Götz Nándor zenei vezető, 
klarinétművész. Szervezője 
a Budapesti Fesztivál- és 
Turisztikai Központ, meg-
valósítását pedig Budapest 
Főváros Önkormányzata és 
a Miniszterelnökség támo-
gatta. Bővebb információ a 
programokról a w w w.
budapestinfo.hu oldalon ta-
lálható. n BE

Mint kiderült, 25 éves, jubileumi barátság fűzi Hornyák Tamást, a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium énektanárát és kórusvezetőjét Christian 
Röskéhez, a leverkuseni St. Stephanus Temlom kórusainak és kamaraze-
nekarának vezetőjéhez, és ennek az ismeretségnek köszönhető, hogy 
az érdiek egy különleges műsor fültanúi lehettek a múlt pénteken, július 
3-án a Jézus Szíve-templomban.

Érdekesnek ígérkező ren-
dezvényre szólt az a meghí-
vó, amelyben az érd-újvárosi 
templomban megrendezett 
kóruskoncertet harangoz-
ták be. Annyit rögtön meg-
tudhattunk belőle, hogy a 
fellépők a németországi Le-
verkusenből érkeztek. Kide-
rült, a kórus és a zenekar 
több nemzedékből áll, legki-
sebb gyermekektől a fiatalo-
kon át a tapasztalt zenésze-
kig, valamennyi korosztály 
jelen van.

A kiváló akusztikát köl-
csönző újvárosi Jézus Szí-
ve-templomban a németor-
szági St. Stephanus Temp-
lom Gyermek-, Ifjúsági és 
Projektkórusa, valamint a 
„Leverkusener camerata” 
nevű kamarazenekar állt 
közönség elé. Műsorukon 

többek között zsoltáréne-
kek, tradicionális zsidó éne-
kek, Kodály epigrammák, 
Bartók gyermekdalok, vala-
mint jól ismert, illetve még 
nem hallott gospelek is sze-
repeltek.

A kamarazenekar nem-
csak a kórust kísérte, ha-

nem önálló zenei produkció-
ival is elbűvölte a jelenlévő-
ket. Hatalmas sikert aratott 
Emma Müller hegedűszóló-
ja, Anette Heinz szopránja 
és Hornyák Veronika 
mezzója. Mind a kórust, 
mind a kamarazenekart 
Christian Röske vezényelte.

Az érdi Jézus Szíve-temp-
lom pedig megtelt zeneked-
velő közönséggel, amely a 
műsor végén vastapssal kö-
szönte meg a csodálatos ze-
nei élményt, és persze a rá-
adást kitapsolta a nagysze-
rű előadókból.

Kérdésünkre, hogy minek, 
illetve kinek köszönhettük 
ezt a nagyszerű zenei él-
ményt, Hornyák Tamás, a 
Vörösmarty Mihály Gimnázi-
um énektanára és kórusve-
zetője, az Érdi Újságnak nyi-
latkozva elárulta, hogy a le-
verkuseni karnagyhoz, 
Christian Röskéhez immár 
negyed évszázados – idén 
immár jubileumi – barátság 
fűzi, ugyanis ők együtt tanul-
tak a zeneakadémián. Azóta 
minden évben – vagy így, 
vagy másképp – együtt mu-
zsikálnak. Tavaly például a 
Vörösmarty gimnázium kó-
rusát látták vendégül Lever-
kusenben, és akkor volt egy 
közös koncertjük is, amit a 
németországi vendégek ezzel 
a mostani hangversennyel 
viszonoztak.

Mivel tulajdonképpen 
templomi kórusokról és ka-

marazenekarról van szó, 
többnyire egyházi zenét ad-
nak elő, de rugalmasak, hi-
szen rendkívül változatos a 
műsoruk, és arra is volt már 
példa, hogy más típusú éne-
kekkel szórakoztatták a kö-
zönségüket, hiszen, ha van 
rá igény, világi fellépéseket is 
szívesen vállalnak – mondta 
Hornyák Tamás, aki csellójá-
tékával maga is részt vett a 
kamarazenekar műsorában.

A gimnázium énekkarával 
is szoktak közösen énekelni, 

de a sűrű programok miatt 
erre az idén kivételesen nem 
kerülhetett sor. Egyébként a 
németországi csapat a Duna-
kanyarban, Verőcén a saját 
szervezésű „edzőtáboruk-
ban” tartózkodott Magyaror-
szágon. Itt próbáltak, énekel-
tek, zenéltek, és közben több 
helyen koncerteztek is. Fel-
léptek a Mátyás templomban, 
Kiskunmajsán és Érd után a 
váci székesegyház követke-
zett.

n Bálint

Idén 130 éve született Kosztolányi Dezső író, költő, műfordító

„Nem saját korának kortársa volt”
Augusztus közepéig látogathatók a Zenélő Budapest szabadtéri előadásai

Hat helyszín, 62 előadó, 432 koncert

Kóruskoncert német fellépőkkel az érd-újvárosi templomban

Zsoltárok, gospelek, Kodály epigrammák és Bartók gyermekdalok

Kosztolányi örök barátjával, Karinthy Frigyessel egy hajókirándulá-
son, 1929-ben

Emma Müller hegedűszólója hatalmas sikert aratott

A kórus és a zenekar több nemzedékből áll

A Zenélő Budapest egyik helyszí-
ne, a margitszigeti zenélő kút

Polikarbonát
lemez akció!

10 mm víztiszta

2.650 Ft/m2

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

25
20

31

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

Ultrahang é
Labordiagn

és
nosztikai Rendelő

23
90

16

25
14
90Az Ecigimester

érdi boltja 2015. 07. 02-től
a Budai útról új helyre (200m-re)költözik!
Új címünk: Érd, Szabadság tér 12. SIKERÜzletház (utcafronti üzlet)

Új környezetben, változatlan nyitva tartással,
továbbra is széles áruválasztékkal várjuk kedves vásárlóinkat.

Nyitva: H–P: 9.00–18.00, Szo.: 10.00–14.00
Tel.: 20/400-4928 • www.ecigimester.hu

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 ( 5 ill. 33 cm)
bükk, tölgy, akác
Tűzifa rönk árusítás

10 kg 650 Ft
1 raklap 60 Ft/kg

2 raklaptól 56 Ft/kg
5 raklaptól 522 Ft/kg 25

14
99
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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
Drľka, 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

90 éve (1925. július 17-én) született Nagy László 
Kossuth-díjas magyar költő, műfordító, a Digitális 
Irodalmi Akadémia posztumusz tagja.

Felsőiszkázon született, 
itt végezte elemi iskoláit. 
Öccse Ágh István néven 
ugyancsak jeles költőnk. 
1935 augusztusában csont-
velőgyulladás támadta meg 
a lábát, élete végéig járógép 
használatára kényszerült. 
Polgári iskolába Pápán járt, 
majd 1946-tól Budapesten 
grafikus és rajz szakon ta-
nult. Első versei egy diákúj-
ságban, majd a Valóságban 
jelentek meg. 1948 őszén 
magyar–szociológia–filozó-
fia szakra iratkozott be, ám 

fél év után áttért az orosz 
szakra, hogy Jeszenyint for-
díthasson. 1952. augusztus 
20-án kötött házasságot 
Szécsi Margit költőnővel, 
1953-ban született András 
fiuk. 1953 augusztusától 
1957 februárjáig a Kisdobos 
szerkesztője, főszerkesztője 
volt. 1957-től évekig műfor-
dításból élt. 1959-től halálá-
ig az Élet és Irodalom kép-
szerkesztője, majd főmun-
katársa volt. Az 1960-as 
években néhány versesköte-
téhez illusztrációkat is ké-

szített. 1978. január 30-án, 
Budapesten hunyt el.

Az Adjon az Isten című kö-
tet 1996-ban jelent meg, a 
Jövendő Kiadónál. Az igen 
reprezentatív kiadványt a 
költő szakrális verseiből és 
képzőművészeti hagyatéká-
ból fia állította össze, s ő 
végezte a tipográfiai terve-
zést is. A képek s a margó-
kon alkalmazott ifjúkori 
rajzvázlatok közt összesen 
hét költemény olvasható. Ki-
emelésre méltóak az erede-
tileg vászonra festett Betle-
hem, a Fűrészelők, valamint 
a Kút, holddal című akvarel-
lek reprodukciói. Ez a vé-
kony kötet igazi csemege a 
Nagy László költészetét és a 
különleges kiadványokat 
kedvelőknek, amely megta-
lálható a Csuka Zoltán Vá-
rosi Könyvtár felnőttrész le-
gében.

Nem múlhat el július máso-
dik szombatja az Érd és Kör-
nyéke Horgászegyesület csa-
ládi napja nélkül, sőt valami-
ért az időjárás is mindig ke-
gyes volt a szervezőkhöz, így 
az elmúlt tizenhat-hét esz-
tendőben még egyszer sem 
maradt el a közös halászlé-
parti a Duna érdi oldalán. A 
főzni tudók idén, július 11-én, 
szombaton is benevezhetnek 
a halászléfőző versenyre, de 
azok is jóllakhatnak, akik 
nem járatosak az effajta 
gasztronómia tudományban, 
mert őket meg a horgász-
egyesület vendégeli meg ab-
ból a hatalmas üstből, amely-
ben már délelőtt elkezdik 
főzni a csaknem 200 személy-
nek elegendő hallét. Ráadá-

sul az idei közös halászlét a 
tavalyi verseny győztese, Vö-
rös Zsolt fogja elkészíteni. A 
téglagyár melletti szabad te-
rületen sokan már reggel ko-
rán sátrat ütnek és felállítják 
bográcsaikat az ősfák árnyé-
kában. A versenyzők a pon-
tyot ingyen kapják az egye-
sülettől, nekik csak az egyéb 
hozzávalókról, no meg a kü-
lönleges, titkos receptről kell 
gondoskodniuk, hogy főztjük 
színével-ízével és zamatával 
mindenképpen sikerüljön a 
zsűrit levenni a lábáról, 
ugyanis a főzés izgalma és a 
jó társaság mellett a legfino-
mabb halászlé készítői érté-
kes díjakra is számíthatnak.

Az ember hajlamos azt 
gondolni, ha ugyanolyan ételt 

főz mindenki, aligha lehet 
különbség közöttük, ám ez 
egyáltalán nem igaz, mert bi-
zony a készítés módja és a 
fűszerezés miatt is más ízű 
lesz az étel, még akkor is, ha 
ugyanolyan hal kerül mind-
egyikbe! – tudtuk meg a tava-
lyi halászléfőző verseny 
egyik zsűrijétől.

Mindenesetre kellemes 
hétvégi családi program le-
het ez mindazoknak, akik az 
idén is kilátogatnak a hor-
gászegyesület halászléparti-
jára, hiszen a Duna-part fes-
tői környezetében az eszem-
iszom mellett célbadobó-
verseny, zene és persze sok jó 
barát, ismerős is várja a ren-
dezvény résztvevőit július 11-
én, szombat délelőtt.

A Heti téma hírmagazin 
minden vasárnap 14-től 16 
óráig hallható az Érd FM 
101,3 műsorán. Aki a rohanó 
hétköznapokon lemaradna 
egyes információkról, ame-
lyek – főként – Érdet és kör-
nyékét érintik, a Heti témá-
val bepótolhatja. Visszate-
kinthet a hét legfontosabb, 
legérdekesebb és legizgal-
masabb eseményeire a poli-
tika, a közélet, a kultúra és 
a sport világából. A kétórás 
műsorban a híreket, az 
azokhoz kapcsolódó inter-
júkat úgy gyűjtik csokorba 

a szerkesztők, hogy minél 
informatívabb legyen az ösz-
szeállítás, hogy a hallgató 
válaszokat kapjon, ne ma-
radjanak kérdőjelek egy-
egy téma feldolgozása után.

Ami hétköznap röviden, 
tömören, lényegre törően je-
lenik meg az Érd FM 101,3 
Zónázó című hírműsorá-
ban, azt vasárnap, a Heti 
téma bővebben kibontja, kö-
rüljárja. Az interjúalany 
részletesebben, érzéklete-
sebben kifejtheti mondan-
dóját az adott témáról. Érd 
ügyeiről is bővebben infor-
málódhatnak a hallgatók: a 
város vezetőinek rendsze-
res tájékoztatóiról teljes 
terjedelmében beszámol a 
műsor.

A Heti téma az Érd FM 
101,3 más műsoraiból is köl-
csönöz interjúkat, olyan té-
mákról, amelyeket érdemes 
újra feleleveníteni, hogy 
mind többekhez eljuthassa-
nak. Az információ azonban 
nem lavinaszerűen zúdul a 
hallgatóra, a prózai blokko-
kat változatos zene választja 
el egymástól. A Heti téma 
egy színes visszapillantó tü-
kör, amely az Érden és kör-
nyékén történteket foglalja 
össze minden vasárnap dél-
után az Érd FM 101,3-as 
frekvencián.

Érd nyugdíjasklubjai
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

Miért tartom természetesnek, hogy lebontanak 
egy egész üzletsort a parkvárosi nagyberuházás 
kezdetén és miért szomorít el egy-egy, a földből 
kifordított fatönk látványa? Régebben egysze-
rűen azt gondoltam, érzékenyebben érint egy 
élőlény elpusztulása.

Szándékosan nem pusztí-
tást írtam, mert most nem 
értelmetlen eseményről van 
szó. Végtére is mindkét dolog 
a városban az emberi kör-
nyezet része, a házak az épí-
tett, a fák a természetes kör-
nyezetünké. A kultúrtáj kör-
nyezetének részei, amelyben 
élünk. A mindennapjaink 
helyszínének alkotóelemei. 
Amely alakul, de a városban 
alakítjuk is, a folyamatosan 
változó városi élet újabb kö-
vetelményei miatt, ám több-
nyire leginkább a növekvő 
igények nyomán.

A Bem tér környékén ma-
radva: két évszázad alatt 
többet változott, mint előtte 
két évezredig. A török meg-
szállás „eredményeként” el-
néptelenedett falvak. A gaz-
dátlanná vált pusztaságon 
az új tulajdonosok gazdasá-
gai, majorságok. Az Ilka ma-
jorban volt birkaaklok he-
lyén most hamarosan egy 

megyei jogú város egyik 
alcentruma alakulhat ki, 
nemzetközi közúti kapcsola-
tok lehetőségét biztosító au-
tópálya-csomóponttal. 

Ha nagyapám feltámadna, 
nem ismerne rá a tájra. Apá-
mék még meg tudnák mutat-
ni, hol volt a csendőrőrs. Má-
sok a futballpálya helyét. Én 
meg a most lebontott üzlet-
sor épületében a kis kifőzdét, 
ahol a tulajdonos miniszok-
nyás lánya hol cigánypecse-
nyét, hol két palacsintát tett 
elém. A fiam meg csak a hűlt 
helyét tudná mutatni a Nagy-
mama fagylaltospultjának. 
Én meg a minap kivágott két 
öreg tölgyfáét.

n  n  n

Fogynak a fák az élhetővé 
és kertvárossá válni akaró 
városban, és ez nem jó. Sőt, 
rossz. 

Úgy járok-kelek a város-
ban, mint a többiek, az érdi-

ek és a többi érdlakó. A ha-
talmas kiterjedésű, koránt-
sem gazdaságosan, hanem a 
terjengős esetlegességgel 
beépített várost csak rész-
ben ismerem. Mint mindenki 
más. Csak annyira, ameny-
nyire szükséges lett az 
itt élésünkhöz. A lakás, 
az óvoda, az iskola, az 
orvos, a boltok, a hiva-
talok, az esetenkénti 
szórakozás, a séták, ki-
rándulások és a bará-
tok mellett a munkába 
járás és a távolabb élő 
rokonság, az újabb is-
merősök eléréséhez 
szükséges közlekedés 
által érintett részeit. És 
közben mindenütt azt 
látom, egyre fogy Érden 
a zöldfelület.

Nem a magántelkek, 
udvarok lebetonozásá-
ra gondolok csupán. 
Nem gondolom, hogy 
azt bármilyen hivatal 
meg tudná akadályoz-
ni, hiába készülnek a 
beépítési tervek bár-
milyen pontos és az enge-
dély kiadásakor szigorúan 
számon kért számítások 
alapján.

Így hát csak a közterüle-
tekről beszélek most.

Negyven éve ismerem pél-
dául a Felső utcát. Emléke-
imben és a régebbi fényképe-
ken fasorok szegélyezték. 
Jegenyék a „topeka”, a be-
tonút mellett és gyümölcsfák 
az árkoktól a házakig terje-

dő sávokon, gyümölcsfák és 
díszfák. A fasort a falu, 
utóbb a város, az ott lakók 
fáit a tulajdonosok gondoz-
ták. Már ameddig. A „hivata-
los” gondozás a megörege-

dett fák fiatalító visszavágá-
sát és szükség esetén a kivá-
gásukat jelentette. Az ered-
mény ma is látható – foghí-
jas, megfogyatkozott, egyre 
ritkuló fasor. Senki nem pó-
tolja a kiesett zöldfelületet. 

Kivéve az invazív fajo-
kat, a burjánzóan ter-
jeszkedő gyomfákat. 

Nem csupán az eszté-
tikai élmény hibádzik, a 
rendezetlen benyomást 
keltő, esetleges ritmusú 
utcakép láttán, hanem a 
nagy forgalmú városré-
szeket (a központot Ófa-
luval) összekötő és az 
egész városból, sőt a 
messzebbi települések-
ről a piacra közlekedők 
útvonalán környezetvé-
delmi szempontból is 
kiemelt fontosságú/
hasznosságú fasorok 
csendes, de az ott lakó-
kat és a környezetünket 
állandóan védő, az ár-
talmakat csökkentő 
szerepe is.

A fákról, a lombkoro-
nájuk értékéről, az értékelé-
sükről először egy környe-
zetvédelmi konferencián 
hallottam. És a legközelebb 
elmesélem, kitől és mit.

n Votin József

(Érdliget, 1939. július) 
Körülbelül 150 ház van ezen 
a telepen. Tíz évvel ezelőtt, a 
parcellázások kezdetén úgy 
harangozták be az élelmes 
parcellázók, mint a „Budai 
oldal gyöngyét”, a legna-
gyobbrészt kisemberekből, 
munkásokból, iparosokból 
álló vásárlóknak. A terület 
eredetileg gróf Károlyi Imre 
birtoka volt és a parcellá-
zást a grófi család egykori 
jószágkormányzója, Máté 
Pál ügyvéd bonyolította le. A 
propagandafüzeten ott 
ékeskedett a Károlyiak cí-
mere és a füzet eget-földet 
ígért, közműveket, villanyt, 
utakat, csatornákat. Ennek 
ellenében bizony, meglehe-
tősen borsos áron veszteget-
te a társaság a telkeket: 8-10 

pengős árat követelve ölen-
ként a szerencsétlen kisem-
berektől, akiket elkáprázta-
tott a kedvező vétel és a 
részletfizetések ígérete. Így 
keletkezett Érdliget, ez az 
elhanyagolt, szomorú telep, 
elégedetlen, pörösködő, el-
keseredett lakóival, akik 
utólag jöttek rá, hogy félre-
vezették őket ígéreteikkel a 
parcellázók.

Amerre megyek a telepen, 
mindenütt sivár, vigaszta-
lan kép fogad. Csenevész fák 
és növényzet. Amint jobban 
esik, az egész terület egyet-
len csillogó felület: a feltört 
talajvíz borítja a földeket és 
telkeket. A kis házak kertjé-
ben ilyenkor néhol magasan 
áll a víz, mert a kezdetleges 
csatornák és vízlevezetők a 

nagy mennyiségű talajvizet 
nem tudják levezetni: 
ugyanis máris színültig tel-
tek vízzel. A házak falán a 
felszívódó nedvesség nyo-
mai barnás foltokban ütköz-
nek ki, mint valami fekély 
egy beteg testen. Az úton, 
amerre megyek, hatalmas 
gödrök éktelenkednek: szá-
raz időben a mocsaras föld 
annyira laza lesz, hogy egy-
szerűen fölmondja a baráti 
szerződéseket és beomlik.

Beszélgetés egy „mo-
csárlakóval”

T. J. telektulajdonossal 
beszélgetek, aki elkesere-
detten magyarázza, hogy 
milyen nyomorúságos viszo-
nyok között élnek mindany-
nyian a telepen.

– Annak idején – kezdi –, 
amikor idejöttem, úgy gon-
doltam, hogy jobban járok. A 
fizetési feltételek nagyon 
kedvezőknek látszottak és a 
teher kevesebbnek, mint a 
pesti házbér. Amellett saját 
kis házam lesz – gondoltam 
–, és belementem a vételbe. 
Felépült a kis szoba-kony-
hás házam néhány évvel ez-

előtt és mindjárt az első ta-
vaszon keserű kiábrándulás 
ért. Az esőzések nyomán, 
mintha csak tenger öntötte 
volna el a vidéket egy holt 
Dunaág képében és még ma 
is mocsárszerű.

– És mit mondtak a parcel-
lázók?

– Semmit. Az ígéreteknek 
még ekkor sem tettek eleget. 
Villany még ma, tíz év után 
is csak két utcában van, az 
utak nem jöhetnek út szám-
ba és a sürgősen szükséges-
nek mutatkozott csatornák 
hevenyészett, deszkával fel-
támasztott hosszú gödrök. A 
vizet nem veszik fel, de né-
mely helyen életveszélye-
sek, mert világítás hiányá-
ban a sötétben könnyen be-
leeshet az ember a kétméte-
res árokba. Egyszóval az 
egész terület – mondja T. J. 
– elhanyagolt település, ahol 
a felelős parcellázóknak 
csak arra volt gondjuk, hogy 
a részleteket beszedjék a 
szerencsétlen, jóhiszemű ve-
vőktől.

A házban egészségtelenül 
nyirkos levegő fogadott, a 
falakon hatalmas vízfoltok, 

sőt még a mennyezeten is, 
mert az olcsó házfalon a víz 
a mennyezetig hatolt fel; a 
kályha alatt a padló rothad, 
mert alatta gödör keletke-
zett és ott tört fel a talajvíz.

– Tessék megnézni a ku-
tat – mondja.

A kút szinte a kávájáig 
van telve vízzel, de ez a víz 
piszkos, mocsárszínű, szin-
te undort keltő, mintha „zac-
cos“ lenne.

– Ihatatlan – mondja. – 
Nem is issza itt senki, mert 
sokan megbetegedtek tőle, 
inkább kristályvizet iszunk. 
Tele van ebihallal és kukac-
cal. Talajvíz.

Elgondolkoztam a látotta-
kon. Vajon mikor jön el a mi 
világunk? Mert a szocialista 
társadalmunkban nem lesz-
nek mocsárlakók, akiket az 
üzleti kapzsiság telepít 
egészségtelen területre. A 
mi társadalmunkban mo-
csárlakók helyett egészsé-
ges munkástelepek lesznek. 
Ezt üzenjük az érdligeti mo-
csárlakóknak és azt, hogy 
biztosan eljön a mi időnk, 
mert el kell jönnie.

Népszava 1939. júl. 29.

Urbán László: Sajtótükör

Egy falu a mocsárban
A „Budai oldal gyöngyé“-hez 
címzett telepen

Mindig így kezdődik – kivágják az öreg fákat

Barna bódé (Szabó Sz. Szilárd grafikája)

Rádió

Heti Téma

KÖNYV

Nagy László: Adjon az Isten!

PROGRAM

Halászléparti – nemcsak horgászoknak!
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HÉTFŐ
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli informá-
ciós 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 mikrofonnál
20.00  Kis esti zene

KEDD
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli informá-
ciós 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 informá-
ciós 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 informá-
ciós 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 informá-
ciós 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. július 13-tól július 19-ig

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23-365-490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 
10-től 18 óráig, hétvégén rendez-
vénytől függően, a rendezvény 
előtt 1 órával.
Kérjük, iratkozzon fel hírleve-
lünkre!

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei  

bérbe vehetők kulturális, 
közművelődési  

alaptevékenységgel összeegyez-
tethető célokra.  

Információ:  
Száraz Istvánné,  

06-23-365-490/101.

Tisztelt Látogatók!
A művelődési központ 2015. júli-
us 6–26-ig karbantartási mun-
kálatok miatt ZÁRVA tart!

Figyelem!

Művelődési házunk augusztus 

hónapban új klubot indít:

MENYASSZONYI 
TÁRSALGÓ
Körmendy-Szomoru Kata 

menyasszony stylisttal

A Menyasszony kérdez – a 

menyasszony stylist válaszol.

Az estet Kádár Andrea smink-

mester esküvői sminkbemuta-

tója zárja.

2015. augusztus 7. péntek 17 óra

Légy tudatos és stílusos meny-

asszony! Legyen a készülődés 

élményteli! Gyere el és hall-

gasd meg Körmendy-Szomoru 

Kata menyasszony stylist 

hasznos, gyakorlatias ötleteit, 

tanácsait a ruhaválasztáshoz, 

a tökéletes esküvői cipő és ki-

egészítők kiválasztásához, a 

ruha, a smink és a frizura ösz-

szehangolásához. Tudd meg, 

mely alkattípusba tartozol, mi 

a különbség egy méretes sza-

lon és egy esküvői ruhaköl-

csönző között, hogyan készülj 

fel, mit vigyél magaddal az 

első ruhapróbára? Van kérdé-

sed? Tedd fel bátran! Hívd a 

barátnődet is!

Érdeklődés és jelentkezés: 06 

20 372 4807 vagy 19andrea73@

gmail.com

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 megtekin-
tésére jogosító teljes árú jegy 
1000 Ft, a kedvezményes jegy 
ára 500 Ft, tárlatvezetési díj 
3000 Ft kiállításonként.

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS
A HOSSZÚ FEHÉR 
FELHŐK FÖLDJÉN
Kércz Tibor új-zélandi termé-
szetfotói
Megtekinthető december 31-ig.
A kiállításra a belépés díjtalan!

A múzeum tetőtéri előadóter-
me és a kocsiszín rendezvé-

nyekre bérbe vehető 
kulturális,  

közművelődési  
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra.  
Esküvő, gyerekprogramok, 

politikamentes  
rendezvények. Információ: 

Kovács Nóra 06-23-363-036.

Gyermekkönyvtár

KIÁLLÍTÁS
A költészet napi rajzpályázat 
díjnyertes alkotásaiból. Minden 
alkotót, pedagógust és családta-
got szeretettel várunk! Nyitva-
tartási időben folyamatosan.

Zenei könyvtár

KIÁLLÍTÁS

VISSZATEKINTŐ
Válogatás korábbi rajzpályáza-
taink díjnyertes munkáiból – III. 
helyezettek és különdíjasok
Nyitvatartási időben folyamatosan
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, Alsó u. 2.
www.erdigaleria.hu

JÚLIUS 13., HÉTFŐ
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Jazzland ism. 13. rész
20.00  Érd–Gödöllő 

Labdarúgó-mérkőzés ism.
21.40  Közlekedés XXI.  15/2. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
22.10  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról

JÚLIUS 14., KEDD
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fény-Kép Kulturális magazin
20.00  Vámos Miklós műsora 14. rész
20.55  Örökségünk 15/2. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
21.25  Híradó ism.
21.40  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
23.00  Tea két személyre 14. rész

JÚLIUS 15., SZERDA
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás Sportmagazin
20.00  KalandoZoo 14. rész
20.25  Amerikai Anzix fekete-fehér 

magyar filmdráma R: Bódy Gábor
22.00  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról

22.30  Mozgás Sportmagazin

JÚLIUS 16., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől!
20.00  Tea két személyre 15. rész
20.30  Benyovszky Móric és a 

malgasok földje 6. rész 
színes, magyar ismeretterjesztő 
filmsorozat, R: Cséke Zsolt

21.00  Sztárportré 2. rész
21.30  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
21.45  Mozgás ism. 

Sportmagazin
22.15  Léptünk koppan ódon 

köveken 30/1. rész 
színes, magyar ismeretterjesztő 
filmsorozat R: Seregély István

JÚLIUS 17., PÉNTEK
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Tea két személyre 15. rész
20.00  Jazzland 14. rész
20.30  Mozgás Sportmagazin
21.00  Egy erkölcsös éjszaka 

színes, magyar filmdráma, 
R: Makk Károly

22.35  Párbeszéd ism. 
Beszélgetés aktuális témákról 

22.50  Híradó ism. 
Beszélgetés aktuális témákról

JÚLIUS 18., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

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

civil társadalmi magazin
20.00  Épitészet XXI. 15/3. rész 

ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Életem Afrika 17/10. rész 
Ismeretterjesztő sorozat

21.00  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

21.30  Amerikai Anzix fekete-fehér 
magyar filmdráma R: Bódy Gábor

JÚLIUS 19., VASÁRNAP
19.00  Tea két személyre 15. rész ism.
19.30  Polgár-társ ism. 

Vallási, nemzetiségi, civil 
társadalmi magazin

20.00  Épitészet XXI. 15/3. rész 
ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Egy erkölcsös éjszaka 
színes, magyar filmdráma, 
R: Makk Károly

22.05  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

Családi nap – Halászlé parti
2015. július 11. – érdi Duna-part Nem csak horgászoknak!
Az Érd és Környéke Horgászegyesület szeretettel meghívja Önt, kedves 
családját és barátait hagyományos Családi napjára a téglagyár melletti 
területre! Halászléfőző verseny – a halat az egyesület adja!

Várjuk baráti társaságok, családok jelentkezését. KÖZÖS 200 liter halászlé főzése, majd a 
remekmű elfogyasztása. Mindenki az Érd és Környéke Horgászegyesület vendége! Célba-
dobóverseny, értékes nyeremények!

További információ Solti Gábor elnöktől 06-209-830-517

2015. július 27-től a szokott nyit-
vatartási időben szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt!
Szép nyarat és kellemes pihe-
nést kívánunk!
A Szepes Gyula Művelődési 
Központ dolgozói

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 ZÁR-
VA tart. 2015. augusztus 24-től 
(hétfő) a szokott nyitvatartási 
időben szeretettel várunk min-
den érdeklődőt!
Szép nyarat és kellemes 
pihenést kívánunk!
A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár dolgozói
Rendezvényeinkről, a könyv tár 
szolgáltatásairól és díjszabásá-
ról érdeklődjön a fenti telefon-
számon vagy honlapunkon.

A könyvtár részlegeibe 18 éves 
korig és 70 éves kor felett IN-
GYENES a beiratkozás. Családi 
jegy váltása, érvényes diákiga-
zolvány, pedagógusigazolvány 
és nyugdí jasigazolvány is ked-
vezményre jogosít.
A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos tí-
pusú anyagának (CD, DVD) köl-
csönzésére nem vonatkoznak!

PROGRAMOK

Felnőtt könyvtár

KIÁLLÍTÁS
ALKOTÓ OLVASÓ KIÁLLÍTÁS-
SOROZAT
Hóvári Nikolett fotói és Hóvári 
Éva grafikái
Megtekinthető július 8. és augusztus 1. kö-
zött

PROGRAM
TEMATIKUS 
KÖNYVVÁLOGATÁS
Kosztolányi Dezső születésének 
130. évfordulója alkalmából
Megtekinthető július 8. és augusztus 1. kö-
zött
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NE ENGEDJÜNK A MOCSOKNAK!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

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

lumabt@t-online.hu

Roma ügyfélfogadás
Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Rafael 

Attila hétfői és szerdai napokon 13 és 15 óra között 
ügyfélfogadást tart a Polgárok Háza 204-es szobájában.

Telefon: 522-300/297-es mellék

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Kutyavári utca 10. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése, 
nagyfokú gyermekszeretettel. Együttműködő 
kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus, 

•  óvodapedagógus – Legalább 1–3 év szak-
mai tapasztalat, 

• Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Alap szintű internetes alkalmazások, 
• Főiskola, Fejlesztő pedagógus 
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes 

szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 
okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 10. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, 
a 06/20-3321038-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda 

címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Béke tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 405/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: óvodapedagógus. 

•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Már-
ta részére a kincses@erd.hu e-mail címen 
keresztül 

•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, 
Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Intézményvezető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. augusztus 14. 

KiNCSES ÓvODA 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda  

óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Tállya utca 3. 
A munkakörbe tartozó, illetve a ve-
zetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: Pedagógiai asszisztensi feladatok 
ellátása. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, 

•  Alap szintű MS Office (irodai alkalmazá-
sok) 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• Alap szintű internetes alkalmazások, 
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes 

szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 
okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör a pályázatok elbírá-
lását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 10. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Szénásiné Mészáros Márta 
nyújt, a 06/20-332-1038-os telefonszá-
mon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvo-

da címére történő megküldésével (2030 
Érd, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lő azonosító számot: 409/2015, valamint 
a munkakör megnevezését: pedagógiai 
asszisztens. 

•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros 
Márta részére a kincses@erd.hu e-mail 
címen keresztül 

•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, 
Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. 

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
Intézményvezető döntése alapján. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. augusztus 14. 

KiNCSES ÓvODA 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda  

pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 51. 
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
Óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése, 
nagyfokú gyermekszeretettel. Együttmű-
ködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollé-
gákkal. 
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, óvodapedagógus, 
•  felsőfokú iskolai végzettség – Legalább 

1–3 év szakmai tapasztalat, 
•  Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások) 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Alap szintű internetes alkalmazások, 
• Főiskola, Fejlesztő pedagógus 
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes 

szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 
okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 10. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt Szénásiné Mészáros Márta 
nyújt, a 06/20-332-1038-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda 

címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosí-
tó számot: 408/2015, valamint a munka-
kör megnevezését: óvodapedagógus. 

•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros 
Márta részére a kincses@erd.hu e-mail 
címen keresztül 

•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, 
Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.  

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
Intézményvezető döntése alapján. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. augusztus 14. 

KiNCSES ÓvODA 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda 

óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Tisztelt Érdi Lakosok, Szervezetek!
Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város 147/2015. (VI.25.) szá-
mú határozatának megfelelően a Fácánköz u. – Pacsirta u. – Fogoly 
u. – Pintyőke u. által határolt tömbre vonatkozóan a 233/2010. (VII. 
19.) KGY. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, valamint a 
31/2010.(VII.20.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési 
Szabályzat módosítását készítjük elő.
A felhíváshoz kapcsolódó előzetes tájékoztatási dokumentáció – melyben 
a tervmódosítás célja, és várható hatása is olvasható - a Polgárok 
Háza Ügyfélszolgálati Irodáján, és a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Cso-
portban is megtekinthető.
Interneten a dokumentáció megtalálható a következő helyen: 
http://www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/teleeszkmod 
A vonatkozó jogszabályok, és Érd MJV 80/2013. (III.28.) számú 
határozata szerint a tervmódosítás során biztosítani kell a véle-
ményező partnerek – lakosság, érdek-képviseleti, civil és gazdál-
kodó szervezetek, vallási közösségek – minél szélesebb körének 
bevonását. 
Az előzetes tájékoztatási szakaszban kérjük, hogy 2015. július 27-
ig nyilatkozzanak arról, hogy az eljárásban partnerként részt kívánnak-e 
venni, illetőleg írásos észrevételeket is tehetnek a településrendezési el-
képzelésekkel kapcsolatban. 
Nyilatkozatukat, észrevételeiket a fenti határidőig írásban leadhatják a 
Polgárok Háza Ügyfélszolgálati Irodáján (Alsó u. 3.), a Főépítészi Csoport-
nak (Alsó u. 1. II. emelet 209. szoba) címezve, vagy a foepitesz@erd.hu 
e-mail címre küldve. 

Érd, 2015. július 2.
 T. Mészáros András Polgármester nevében eljárva:  
 Tisztelettel: Ágó Mátyás Főépítész 

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 3. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése, 
nagyfokú gyermekszeretettel. Együttmű-
ködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollé-
gákkal. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus, 

•  óvodapedagógus – Legalább 1–3 év szak-
mai tapasztalat, 

•  Alap szintű MS Office (irodai alkalmazá-
sok) 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Alap szintű internetes alkalmazások, 
• Főiskola, Fejlesztő pedagógus 
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes 

szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 
okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Szénásiné Mészáros Márta 
nyújt, a 06/20-332-1038 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda 

címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Béke tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosí-
tó számot: 407/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: óvodapedagógus. 

•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Már-
ta részére a kincses@erd.hu e-mail címen 
keresztül 

•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, 
Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.  

A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: Intézményvezető döntése alapján 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. augusztus 14.

KiNCSES ÓvODA 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 
Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda 

óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 12. 
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Óvodás gyermekek nevelése, 
fejlesztése, nagyfokú gyermekszeretettel. 
Együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel 
és a kollégákkal. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus, 
•  óvodapedagógus – Legalább 1–3 év 

szakmai tapasztalat, 

•  Alap szintű MS Office (irodai alkalmazá-
sok) 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Alap szintű internetes alkalmazások, 
• Főiskola, Fejlesztő pedagógus 
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes 

szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 
okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 10. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Szénásiné Mészáros Márta 
nyújt, a 06/20-332-1038-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses 

Óvoda címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Béke tér 1.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 405/2015, 
valamint a munkakör megnevezését: 
óvodapedagógus. 

•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros 
Márta részére a kincses@erd.hu e-mail 
címen keresztül 

•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, 
Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.  

A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: Intézményvezető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. augusztus 14.

KiNCSES ÓvODA 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda  

óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATAL

2030 Érd Alsó u. 1. • Levélcím: 2031 Pf. 31.
Telefon: /06-23/522-380 • Fax:/06-23/522-343

Honlap: www.erd.hu • E-mail: ago.matyas@erd.hu
Főépítész

A szAkértő szemével

Napjainkban Magyaror-
szágon egyes források sze-
rint 100–250 millió négy-
zetméternyi palatető talál-
ható. Az idők folyamán 
ezek a tetőfedések elöre-
gedtek, megtelepedett raj-
tuk a moha, ezáltal állaguk 
és az általuk végzett szige-
telés jelentős mértékben 
romlott, igen súlyos anyagi 
károkat okozva ezzel. Az 
elmúlt évtizedben jelentős 
teret hódított a bontás nél-
küli palatető-javítás, fő-
képp a költséghatékonysá-
ga miatt. Mivel az azbeszt-
palák a helyükön marad-
nak, így nem kell őket ve-
szélyes hulladékként el-
szállíttatni és megsemmi-
síteni. A régi palatető az 
idő előre haladtával elöreg-
szik és nem tudja betölteni 
vízzáró funkcióját. A pala-
tető teljes cseréjének óriási 
költsége van: a problémát 
az jelenti, hogy a bontott 
azbesztpala veszélyes hul-
ladéknak minősül, így ha a 
régi borítást eltávolíta-
nánk, az több százezer fo-
rintba kerülne. De van más 
megoldás! A bontás nélküli 

palatető-felújítás költsége 
sokkal alacsonyabb. A bon-
tás nélküli palatető-felújí-
tás lényege, hogy a palák a 
helyükön maradnak és 
azokra egy szigetelő, bitu-
menes lemez kerül. Ez a 
szigetelés tartós és garan-
táltan vízzáró. A palatető-
felújítás lépései: A teljes 
palatető magasnyomású 
mosó segítségével megtisz-
tításra kerül a szennyező-
désektől, mohától. Vízcsep-
pentő lemezek felszerelése 
a szükséges helyekre (csa-
tornákhoz). Bitumenes le-
mezek előkészítése, mére-
tezése. Bitumenes lemezek 
rögzítése lángolvasztásos 
technikával, amely garan-
tálja a pontos és biztos rög-
zítést. Kémények, tetőabla-
kok, szellőzők peremeinek 
és oldalának szigetelése. 
Tetőgerincek lezárása. A 
palatető-felújítás sok előny-
nyel jár: Tetőfedés bontása 
nélkül kerül fel az új anyag, 
ezért nincs esély beázásra 
a felújítás során. A bitume-
nes lemez fajsúlya kicsi, 
így nem terheli a tetőszer-
kezet.   (X)

Mikor válik aktuálissá  
a palatető felújítása, javítása?

PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

BodóGábor
www.palatetok.hu
+36-30/2277- 082

www.facebook.com/palatetok

Lapostetők csa
padékvíz

elleni szigetel
ése,

ereszcsatornák

l tt kivitelezé
se

or

komplett kivit
elez

12 év vízzárósá
gi garancia

ingyenes felm
érés és árajánl

at készítés

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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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.

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

pályázatot hirdet
Férfi Átmeneti Szálló szociális segítő

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.
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Nyolc kategóriában hirdettek a tehetséges érdi 
és Érd környéki nyugdíjasoknak szereplési lehe-
tőséget a Szepes Gyula Művelődési Központban. 
a Ki mit tud? felhívásra, június végén, huszon-
négy műsorszám „jött össze”, de ennél jóval töb-
ben léptek színpadra, hiszen együttesek, kórusok 
is indultak a kulturális megmérettetésen.

A cél a hagyományőrzés, a 
közösségi kapcsolatok ápolá-
sa az idősebb korosztály tag-
jai között – olvashatjuk a pla-
kátról. Ennek a szép célnak, 
amint látható volt, megfelel-
tek a fellépő csoportok és a 
szólóban szereplő énekesek, 
hangszeresek, vers- és pró-
zamondók. A műsorvezető 
meg is jegyezte, öröm a ren-
dezők számára, hogy ilyen 
sokan jelentkeztek a gálamű-
sorra, amelyet akár Kortalan 
Színpad elnevezéssel is illet-
hetnénk. Ha a mozgás kicsit 
nehézkesen is ment néhány 
amatőr művésznél, szellemi 
frissességükről árulkodott, 
hogy fejből mondták a hosz-
szabb verseket, prózákat, 
ami ilyen korban azért nem 
könnyű feladat.

Aktív időskor
A résztvevőket és a néző-

ket Simó Károly alpolgár-
mester (Fidesz–KDNP) kö-
szöntötte, beszédéből idéz-
zük: – Örülök, hogy ennyi 
aktív nyugdíjas él a környe-
zetünkben, akik szívesen 
megmutatják, mire képesek 

a színpadon. Ez arra is ösz-
tönzi őket, hogy készüljenek 
a fellépésekre, lefoglalják 
magukat, frissen tartsák el-
méjüket.

A műsorkavalkád igen szí-
nes volt már az elején is, töb-
bek között az Életet az évek-
nek Nyugdíjasklub, a Petőfi 
Nyugdíjasklub, Méri Bálint-
né Etelka jeltánca, Sall Mar-
git paródiája, versek, népdal-
csokrok tették hangulatossá 
a gálát. Mint minden hasonló 
versenyen – bár nem volt zsű-
ri, nem osztottak ki helyezé-
seket, csak emléklapokat, 
azért versengés volt ez a javá-

ból – túlsúlyban vannak a 
versmondások, a népdalének-
lések, ezért üdítő egy-egy pa-
ródia vagy bűvészmutatvány.

Trükkök és poénok
Nagy Zoltán érdi nyugdí-

jas például szójátékokkal 
szórakoztatta a nagyérde-
műt, amiken jókat nevet-
tünk. Ő az ország talán leg-
híresebb szójátékgyártója, 
annak idején még a Leg, leg, 
leg című televíziós műsorban 
is elkápráztatta a tévénéző-
ket. – Húsz évvel ezelőtt 
ezeregyszáznál tartottam, 
ami már akkor is országos 
rekord volt, most már több 
mint négyezer szójátékot 
„fabrikáltam” összesen – 
mondta nagysikerű produk-
ciója után lapunknak a 77 
éves rímfaragó, aki ezt hob-
bijának és szellemi játéknak 
tekint.

Németh Lajos kortársa 
„standupolt”, szintén min-
denki megelégedésére. 
Olyan történeteket mesélt el 
humorral, amelyeken jókat 
derültünk. Művésznevén, 
Cucuka belopta magát az 
emberek szívébe, aki egyéb-
ként saját elmondása sze-
rint nótás kedvű is…

Kurusa József is elbűvöl-
te nézőit, bűvészkedett. 
Kártyatrükkjeihez kért egy 
önkéntest is a nézőtérről, de 
senki nem jelentkezett, még 
szerencse, hogy a székso-
rok között akadt egy bátor 
is, Simó Károly, aki besegí-

tett a produkciónak. Az al-
polgármester láthatóan jól 
érezte magát újra a színpa-

don, élvezte, hogy nemcsak 
megnyitója, de szereplője is 
lehet az Idősek ki mit tud?-

jának. Később ő adta át az 
emlékplaketteket.

A zene is mindenkié
Előtte azonban jöttek még 

a vikingek, az Érdi Vikings 
Shadows együttes, a Makai-
Medve páros. József és Lász-
ló zenés nosztalgiablokkja 
szintén siker volt. A Parkvá-
rosi Fenyves Nyugdíjasklub 
vidám nótázása is felderítet-
te a szíveket-lelkeket. Érde-
mes saját szerzeményükből 
idézni (lásd keretes írásun-
kat), mert jellemző lehet a 
mondanivalója a többi idő-
sebb szereplőre is.

Ezen a péntek délutánon 
megmutatták az érdi és Érd 
környéki nyugdíjasok, hogy 
mire képesek, de a legfonto-
sabb, hogy ha aktívan élnek, 
tovább élnek… n T. L.

Fergeteges produkciók a nyugdíjas Ki Mit Tud?-on

Kortalan Színpad 
a Szepesben

Parkvárosi nótavers
Csincsik Józsefné mondta a Parkavárosi Fenyves klubból, 
hogy minden évben indulnak a Ki mit tud?-on és amikor rá-
érnek, keddenként összejönnek dalolni. Ez az egyik ked-
venc, saját daluk, amit elő is adtak, címe: Nyugdíjas ének.
„Elszaladtak az évek felettünk, csendes szívvel nyugdíjasok 
lettünk. Felnevelve gyermeket, családot, nyugdíjasként él-
jük a világot.  Nyugdíjasnak nincsen semmi vágya, csak, 
hogy boldog legyen a családja. Szeretetben, békességben 
éljen, gyermekek és unokák körében. Nyugdíjasklub, hová 
összejárunk, benne szintén otthonra találunk. Legyen min-
den együtt töltött óra, békesség és öröm hordozója.”

A Parkvárosi Fenyves-kórus

Nagy Zoltán szójátékfaragó

Németh Lajos humorista

Az Érdi Vikings Shadows A Makai-Medve duó
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A közgyűlés június végén megtartott ülésének 
napirendje előtt került sor az Érd Egészség-
ügyéért és az Érdi Közszolgálati Díj ünnepélyes 
átadására. Előbbit Lángi Józsefné, a szakrende-
lő fizikoterápiás asszisztense, utóbbit Kétszeriné 
Perlaki Csilla, a Polgármesteri Hivatal művelő-
dési referense kapta. 

Érd Egészségügyéért
A Semmelweis-nap alkal-

mából városi elismerésben 
részesült Lángi Józsefné 
Miczki Ilona 1973-ban érett-
ségizett a dombóvári Apá-
czai Csere János Egészség-
ügyi Szakközépiskolában. 
1974-ben a Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetemen helyezke-
dett el, ahol intenzív terápiás 
szakasszisztensi képesítést 
szerzett. 1980 óta dolgozik 
Érden a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény-
ben, ahol a gyermekgyógyá-
szaton kezdett, majd a fizi-
koterápiás rendelés egyik 
megteremtője volt, és azóta 
is ezen az osztályon dolgo-
zik.

Mind a betegei, mind pedig 
munkatársai tisztelik a 
szorgalmáért, becsületessé-
géért és szókimondó őszin-
teségéért. Talán leginkább 
utóbbi tulajdonságának kö-
szönheti, hogy munkatársai 
bizalmából immár tizenöt 
éve a szakorvosi rendelőin-

tézet szakszervezeti elnöke. 
Ezt a feladatát úgy látja el, 
hogy miközben szilárdan 
képviseli a dolgozók érdeke-
it, szem előtt tartja a gazda-
sági feltételek adta lehetősé-
geket és az intézmény egé-
szének javát is. Munkáját 
nagy odaadással és a bete-
gek iránti empátiával, szere-
tettel végzi. Magas színvona-
lú munkájának elismerése-
ként 1986-ban miniszteri di-
cséretben részesült.

Lángi Józsefné a díj átvé-
telét követően, az Érdi Új-
ságnak nyilatkozva elmond-
ta: megtisztelő számára a 
városi elismerés, mert úgy 
véli, a díj egyben a szakmája 
megbecsülését is jelenti. 
Hozzátette: a fizikoterápiás 
rendelést Érden három ágy-
gyal és kevés géppel indítot-
ták el, de büszke arra, hogy 
ezt mára sikerült feltornázni 
kilenc ágyra, valamint a kü-
lönféle támogatásoknak és 
pályázatok elnyerésének kö-
szönhetően ma már renge-
teg gépet alkalmazhatnak a 

gyógyításban. Mégis úgy 
véli, napjainkban roppant 
nehéz az egészségügyben 
dolgozni, mert egyre több 
feladatot kell ellátniuk, egy-
re kevesebb bérért.

Néhány évtizeddel ezelőtt 
még büszke volt arra, hogy 
az egészségügyben dolgoz-
hat, ma már ezzel, sajnos, 
nem szívesen dicsekszik, 
mert úgy érzi, ez a szakma 
elveszítette a presztízsét. 
Kizárólag a hivatás szerete-

te tartotta meg a pályán, va-
lamint az a mindig megújuló 
jó érzés, hogy segíthet máso-
kon.

Érd Közszolgálatáért
Kétszeriné Perlaki Csilla 

nem lehet ismeretlen az érdi-
ek számára, hiszen vala-
mennyi rangos díjátadáson, 
városi ünnepségen jelen van, 
ő készíti elő és olvassa fel a 
kitüntetett személyek mélta-
tását, de feladatainak zömét 
többnyire a háttérben teljesí-
ti. Június 25-én kivételesen 
nem ő állt a mikrofon előtt, 
hogy bemutassa a városi díj-
ra érdemes személyeket, és 
ennek egyszerű oka volt: ez-
úttal az az öröm érte, hogy a 
„másik oldalra” került, 
ugyanis idén a közgyűlés 
döntése alapján őt illette 
meg az Érdi Közszolgálati 
Díj.

Kétszeriné Perlaki Csilla 
több mint másfél évtizede 
dolgozik a város közművelő-
dési területén. Kezdetben a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központ munkatársaként, 
majd igazgatóhelyetteseként 
dolgozott, ezt követően a Pol-
gármesteri Hivatal munka-
társaként nagy lelkiismere-
tességgel és pontossággal 
látta el a közművelődési in-
tézményekkel kapcsolatos 
államigazgatási és koordi-
nációs feladatokat.

Kiemelkedő, meghatározó 
segítő szerepe volt a Magyar 

Földrajzi Múzeum pályázati 
tevékenységének lebonyolí-
tásában, amelynek eredmé-
nyeként több tízmillió forin-
tot nyerhetett el az intéz-
mény a múzeumi szakmai 
feladatok megvalósítására. 
Fontos szerepe volt a múze-
umkert több szobra felállítá-
sának adminisztratív előké-
szítésében a szerződéskö-
téstől a képzőművészeti lek-
torátussal való kapcsolat-
tartásig.

Elismerésre méltó, fontos 
szerepe van a városi ünnep-
ségek előkészítésében és le-
bonyolításában. Emlékeze-
tes közszerepléseivel mindig 
emelte az események színvo-
nalát. Rokonszenves emberi 
magatartásával, szerénysé-
gével, önzetlenségével köz-
megbecsülést érdemelt ki 
munkatársai és a város szé-
lesebb közönsége körében.

Perlaki Csilla – legtöbben 
így ismerik – lapunknak nyi-
latkozva elmondta, igencsak 
meglepte a díj, annál is in-
kább, mert a „másik oldalon” 
állva, valahogy meg sem for-
dult a fejében, hogy egyszer 
ő is, mint a többi kitüntetett, 
megilletődve írja majd be a 
nevét Érd Város Krónikájá-
ba. Az elismerés, ami jólesik 
az embernek, egyben kötele-
zettség is, hogy a jövőben, ha 
lehet, még több lelkesedés-
sel, pontosan és lelkiismere-
tesen teljesítse a rá bízott 
feladatokat. 

n Bálint Edit

Június 29-e és július 3-a között két érdi felekezet is gyerektábort szervezett. 
Az Evangélikus Egyházközség a Thököly utcai templomban, hetedik alka-
lommal rendezte meg nyári ötnapos délelőtti klubját, ahová több mint 
negyven gyermek jött el, a legfiatalabb két és fél, a legidősebb tizenöt 
éves volt. Az Érd-Parkvárosi Református Gyülekezet nyári napközis tábora 
évtizedekkel ezelőtt öt-hat gyermekkel indult, idén azonban már kilencve-
nen jöttek el, óvodástól a gimnazistáig.

Missziós történetek
Labossa Péter és Anita, 

az evangélikus gyülekezet 
lelkész házaspárja, úgy ala-
kították ki a foglalkozáso-
kat, hogy a legkisebbek szá-
mára is érthetőek, és a leg-
nagyobbaknak is élvezhető-
ek legyenek. – Szeretnénk, 
ha kialakulna egy közösség, 
hiszen ezek a gyerekek év 
közben más-más iskolába, 
óvodába járnak. Természe-
tesen nemcsak azokat látjuk 
szívesen, akikkel hittanórá-
kon találkozunk, hanem a 
barátokat, rokonokat, min-
den érdeklődőt – mondta la-
punknak Labossa Péter, aki-
vel a klub legelső napján be-
szélgettünk. 

– Ezt az öt napot egy jól be-
vált órarend szerint építet-
tük fel. Reggel közös játék-
kal kezdünk, ezt éneklés, 
igetanulás követi, természe-
tesen magyarázattal. Ez 
után játszanak a gyerekek, 
majd bibliai lecke követke-
zik. Minden évnek van egy 
tematikája, az ideinek ez: 
„Jézus a te megváltód”. A 
bibliai leckét egy ismétlő ve-
télkedő, majd szaladgálás, 
tízórai követi, végül folytatá-
sos missziós történettel zár-
juk a délelőttöt – sorolta a 
tisztelendő úr.

Ez az öt nap nemcsak a ki-
csiket mozgósította – a hát-
térmunkában részt vettek a 
gyülekezet tagjai is: az idő-
sebbek süteménnyel, gyü-
mölccsel, vízzel kínálták a 
gyerekeket, a fiatalok pedig 
korosztályonként más és 
más kerti játékot rendeztek a 
gyerekeknek. Mintegy hú-
szan munkálkodtak azon, 
hogy az ötnapos klub minél 
jobban sikerüljön, nem be-
szélve arról, hogy több szülő 
is eljött, és részt vett a há-

romórás alkalmakon, ame-
lyek évről évre több gyerme-
ket vonzanak. Akiket meg-
kérdeztünk arról, hogy miért 

is szeretik az ötnapos klubot, 
azt felelték: a közös éneklés 
és játék öröméért, illetve az 
izgalmas vetélkedőkért és 
missziós történetekért.

Találkozások Jézussal
A református gyermekhé-

ten áhítat, éneklés, játék és 
kirándulás mellett korosz-
tályonkénti foglalkozások 
vártak a résztvevőkre.

– Van egy közös témánk: 
„Jézus nyomában – találko-

zások Jézussal”, és minden-
nap más és más ide vonatko-
zó igeszakaszt dolgozunk 
fel, több csoportban. E fog-

lalkozásokat a reggeli kö-
zös áhítat és éneklés készíti 
elő, míg a délután a kézmű-
ves és sportfoglalkozásoké. 
A napot áhítattal zárjuk, 
ami délután négy órától fél 
ötig tart – mondta lapunk-
nak dr. Vassné Baki Ilona 
lelkész, akit a tábor harma-
dik napján látogattunk meg. 
Mint hozzátette: a gyerekek 
a táborban tízórait, ebédet 
és uzsonnát is kapnak, a 
meleg ételt hozatják, a kis-
étkezésekben a gyülekezeti 
tagok segédkeznek. A tá-
bort is közösen szervezik.

– A foglalkozásokat olyan 
munkatársaink irányítják, 
akik részben pedagógus 
végzettségűek, részben pe-
dig a gyülekezet tagjai, és 
év közben a vasárnapi gyer-
mekcsoportokat vezetik. 
Minden korosztály másként 
dolgozza fel ugyanazt a té-
mát: a picik többet játsza-
nak, kézműveskednek, a 
legnagyobbakkal viszont 
már nagyon jó, elmélyült be-

szélgetéseink vannak – az ő 
csoportjukat én vezetem. 
Mindennap készülünk vala-
mi meglepetéssel: ma dél-
után szőni fogunk, és kür-
tőskalácsot is sütünk 
együtt. Csütörtökön egész 
nap kirándulunk, a Velen-
cei-tavon sétahajózunk, 
majd játszóterezünk a par-
ton – tette hozzá a lelkipász-
tor, aki kérdésünkre el-
mondta azt is: a gyermek-
hétnek két célja van. Egyik, 
hogy a gyermekeket köze-
lebb vezessék az Úristenhez 
és Jézus Krisztushoz, a má-
sik pedig a közösségépítés.

És hogy a gyerekek miért 
szeretnek ide járni? Mert 
jók a foglalkozások és sok a 
játék; mert itt együtt tudunk 
Istenre figyelni, mert van 
játszótér, mert sokat éneke-
lünk – sorolták egymás sza-
vába vágva a kisiskolás 
gyerekek, hozzátéve: és 
azért, mert év közben már 
nagyon hiányzik.

 n ádám Katalin

Tizenhetedik alkalommal rendeztek Karcagon 
birkafőző fesztivált, amire idén az Érdi Fidesz 
Nyugdíjas Tagozata is ellátogatott.

Ötvenhárman indultak út-
nak június 27-én hajnali hat 
órakor, hogy részt vegyenek 
ezen a különleges esemé-
nyen. Mint Fülöp Sándorné, 
a nyugdíjas tagozat elnöke 
lapunknak elmondta, nagy 
érdeklődés övezte ezt a telt 
házas kirándulást, amin 
nem csak a nyugdíjasok ve-
hettek részt – eljött többek 
közt T. Mészáros András 
polgármester és családja is. 

A birkafőző fesztivál kü-
lönleges esemény, régóta 
terveztük, hogy ellátoga-
tunk ide. Hallottuk hírét a 
rendezvénynek, mégis alig 
hittünk a szemünknek: több 
száz kondérban főzték a bir-
kapörköltet, ki gázon, ki fán. 
Nemcsak a múzeum kertjé-
ben, hanem a környező ut-
cákban is sátrakat, asztalo-
kat, székeket helyeztek ki, 
és mindenütt ott rotyogott a 

birka… Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter is 
főzött, és találkoztunk Var-

ga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszterrel is. Minket a 
karcagi nyugdíjas tagozat 

fogadott és vendégelt meg: 
külön főzték, illetve tálalták 
számunkra a pörköltet. Vi-
szonzásképp természetesen 
mi is meghívtuk őket váro-
sunkba, a látogatás időpont-
ja később dől el – mondta 
Fülöp Sándorné, hozzátéve: 
a karcagi programba bele-
fért egy kis városnézés is, 
hiszen a busz csak fél hatkor 
indult haza.

A nyugdíjas tagozat elnö-
ke kérdésünkre elmondta 
azt is: rendszerint évente 
egy kirándulást tartanak, 
ám idén terveznek még egy 
utat: szeptember végén Kis-
bérre, Mórra és Majk-
pusztára szeretnének utaz-
ni, a jelentkezéseket még 
várják. n á. K.

Hit és közösségépítés a legkisebbeknek

Birkafőzésre látogattak a nyugdíjasok

Perlaki Csillának meg sem fordult a fejében, hogy egyszer ő is beírja a nevét Érd Város Krónikájába

Lángi Józsefné úgy véli, a díj egyben szakmája megbecsülését is jelenti

Az evangélikus táborban a bibliai leckét egy ismétlő vetélkedő, majd 
szaladgálás, tízórai követte, végül folytatásos missziós történettel 
zárták a délelőttöt

A református bibliaórákat a reggeli közös áhítat és éneklés készíti 
elő, míg a délután a kézműves és sportfoglalkozásoké

A főzésé volt a főszerep, de a programba a városnézés is belefért

Elismerés az egészségügyben és a közszolgálatban dolgozóknak

Szerényen, szorgalmasan és pontosan a közjóért
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Az ÉRD egy, az Érd Arénában rendezett bemuta-
tóedzés keretein belül ismertette a csapat hét új, 
valamint két, a junior korosztályból felkerülő játé-
kosával kiegészülő keretét. Továbbra is a legjobb 
négy közé szeretnének kerülni a bajnokságban és 
a Magyar Kupában is. 

A Rosztov-Dontól érkezett 
az olimpiai ezüstérmes, Euró-
pa-bajnok montenegrói 
irányító-védekező spe ci a lis ta, 
Andjela Bulatovics, a francia 
Unios Mios Biganos-Begles 
csapatától a spanyol jobbátlö-
vő, Mireya González Álvarez, 
és a szintén jobbátlövő, az 
orosz Julia Havronyina, aki a 
Zvezda Zvenyigorodtól tette át 
székhelyét. Szegedről ketten is 
érkeztek, az irányító, Barján 
Bianka és a beálló Gulyás Van-
da: Az MTK Budapesttől bal-
szélső posztra Fekete Bozsana 
jött, így Takács Kittivel töltik 
be ezt a szerepkört. Az érettsé-
gije után Debrecenből a fővá-
rosba vették fel egyetemre Vaj-
da Lucát, akibe nagy bizalmat 
fektet az ÉRD a szerződtetésé-
vel. Az utánpótlás korosztály-
ból a két válogatott játékos, a 
kapus Győri Barbara és a beál-
ló Szabó Laura került fel.

Tekauer Norbert, a klub el-
nöke meghatározta a célokat, 
így továbbra is a legjobb négy 
közé szeretnének kerülni a 
bajnokságban és a Magyar 
Kupában is. A csapat a Kupa-
győztesek Európa Kupájában 
indul idén; a sorsolást kiemelt-
ként várják, a nemzetközi po-
rondon november környékén 
kezdi meg szereplését a gárda.

A bemutatóedzés utáni saj-
tótájékoztatón megkértük 
Szabó Edina vezetőedzőt és 
Rácz Marianne kapusedzőt, 
hogy jellemezzék az új játéko-
sokat. Elmondták: minden já-
tékos, aki a tizenhatos keret 
tagja, tud védekezni is.  – Kivá-
ló fizikai adottságaik vannak. 
Mindegyik valamiért, valami-
ben különleges, és valamit na-
gyon jól tud. A modern kézilab-
dára kiválóan alkalmas játé-
kosokat válogattunk” – jelen-
tette ki a vezetőedző, aki kü-
lön-külön is szót pár szót az 
újoncokról. 

Andjela Bulatovics
– Nem csak hihetetlen ered-

ménylistával és tapasztalattal 
rendelkező játékos, hanem egy 
igazi vezéregyéniség. Boldo-
gok vagyunk, hogy minket vá-
lasztott. A montenegrói menta-

litás – a mindenáron győzni 
akarás – a professzionális já-
ték jellemző rá. 

Julia Havronyina
– Nem akarok túlzásokba 

esni, de egy igazi gyémántot 
találtunk, egy csiszolatlan 

gyémántot. Mind képesség-
ben, technikai, taktikai tu-
dásban megfelelő arra, hogy 
nagyon gyorsan beilleszked-
jen a csapat életébe – de ez 
nem lesz neki könnyű. Rá 
sok munka vár, türelemre 
lesz szükség, de remélem, 
hosszú távon számíthat rá 
az ÉRD. Egy olyan különle-
ges játékos – mozgékony, 
magas, balkezes lövő – ami-
lyen a magyar bajnokságban 

kevés van a magyar bajnok-
ságban. 

Mireya González 
Álvarez

– Jól képviseli a spanyol ké-
zilabdát, ez már ebben a pár 
napban megmutatkozott. Hi-
hetetlenül képzett játékos, 
nagyon sokat fognak a többi-
ek tőle ellesni. Ő könnyen be 
fog illeszkedni a kollektív já-
tékba. Kettős szerepet szá-
nunk neki, jobbszélen és 
jobbátlövőben is számítunk 
rá. Tavaly is három balkezes-
sel játszottunk. Remekül lő 

talajról, felugrásból, jól cse-
lez, és kiválóan játszik a be-
állóval.

Fekete Bozsana
– Balszélen számítunk rá, 

Takács Kittivel jól kiegészítik 
majd egymást. Régóta figyel-
jük őt, a világ legjobb strand-
kézilabdázója. Ahogy a norvé-
goknál is, ahol a legjobbak a 
strandkéziből jönnek, az ÉRD-

nél lehetőséget adunk neki, 
hogy bizonyítson teremben is. 
Hihetetlenül jó képességű játé-
kos, sokat várunk tőle. Nagyot 
ugrik, gyors mint a villám, jó 
koordinációval rendelkezik. 
Egész életében átlövőt játszott, 
nem lesz neki könnyű átállni, 
de nem is lesz olyan nagyon 
nehéz.

Barján Bianka
– Vácott nagyon jó játékos-

nak számított, aztán volt két – 
talán mondhatom – gyengébb 
éve. Ő nagyon hamar utol fogja 
érni a csapatot. Tőle is nagyon 
sokat várunk. Egy nagyon jó 

kézilabdás lesz belőle, most is 
jó játékos, de nemzetközi szin-
tű játékot várunk tőle, mind 
cselezésben, lövőtechnikában, 
kollektív játékban. Ő is egy 
igazi vezér, határozott karak-
terű játékos. A mi nagyon 
gyors kézilabdánkban lubic-
kolni fog.

 Szabó Laura
– Nem új játékos. A Batthyá-

nyban néztük a gyerekeket, és 
ott rohangált Laura – 12 éves 
volt akkor, és most itt van a fel-
nőttben. Rövid-középtávon po-
tenciálisan a legjobb játékos 
ezen a poszton, akit el lehet 
képzelni. Remekül védekezik, 
tökéletes koordinációja van, 
nagyon jól lő, gyors – de még 
egy gyerek. Lesz szerepe eb-
ben a csapatban.

Gulyás Vanda
– Hasonló kategória, mint 

Szabó Laura, de más típusú 

beálló, mint akik eddig vol-
tak. Laura is nagy, Kisfaludy 
Anett is. Kellett nekünk egy 
kisebb, mozgékony, nagyon 
erőszakos, remek labdakeze-
lési technikával rendelkező 
játékos. Vandának ez nagy 
lehetőség, bizonyíthat. Ezzel 
az őrült motivációval, ami 
van neki, nagyon messzire 
érhet. 

Vajda Luca
– Budapestre érkezik, itt 

végzi majd a tanulmányait. 
Rábeszéltük, hogy Érden azt 
gondoljuk, benne nagyon sok 
van. Sokáig vártunk rá, hiszen 
érettségizett. Nagyon fontos 
neki és az egész családjának a 
tanulás. Nem túl magas, hihe-
tetlenül gyors, robbanékony, 
jól cselez, jól lő, széles techni-
kai repertoárral rendelkezik, 
és jól védekezik. Időre van 
szüksége, hogy felvegye az NB 
I ritmusát. Rövid-középtávon 
számítunk rá. 

Győri Barbarát, az utánpót-
lásból felkerült kapust Rácz 
Marianne kapusedző jellemez-
te.

Győri Barbara
– Az érdi utánpótlásmun-

kának az egyik kincse. Kor-
osztályában az egyik legte-
hetségesebb kapus. Két kü-
lönböző technikával védő ka-
pussal edzhet. Mind morál-
ban, harcosságban, szeretet-
ben tudnak neki annyit adni, 
hogy ebben az évben, mint 
utánpótlásból a felnőtt NB 
I-be felkerülő játékos, megér-
jen. Gyorsan tanuló, nagyon 
jó fejű játékos. Szorgalom-
mal, kitartással, alázattal 
oda lehet jutni, ahova ő ál-
modta magát. Ebben a min-
denkori érdi klub fogja támo-
gatni és olyan feltételeket 
biztosítani neki, hogy nem 
csak Érden, hanem a magyar 
kézilabdában is megtalálja a 
számítását. 

Kérdésünkre, hogy a jobb-
szélső poszton Katarina 
Krpezs-Slezákot ki tudja pó-
tolni, azt válaszolta a vezető-
edző: Gonzálezt azért is iga-
zolták, mert tud mind a két 
poszton játszani. A tizenhatos 
keret mellé becsatlakozik még 
két játékos a juniorból, Lozsi 
Erna és Bernát Dorina is. Ők a 
junior csapattal, Oláhné Ba-
logh Tündével kezdik az évet, 
és augusztustól kapcsolódnak 
be a munkába.

n Domonkos Bálint

Hazatért Bakuból, az I. 
Európa játékok hely-
színéről Sós Dániel 
és Tekauer Márk, az 
Érdi Úszó Sport Kft. 
két úszója, valamint 
edzőjük, Selmeci Attila, 
akiket a versenyről és 
a teljesítményeikről 
kérdeztünk.

- Úgy utaztunk ki, hogy a 
cél a döntő, és ez sikerült is, 
úgyhogy egyikünknek sincs 
oka az elkeseredésre” – 
kezdte Sós Dániel, aki 200 
méter és 400 méter vegyesen 
is döntőbe jutott, és mindkét 
számban negyedik lett.

Tekauer Márk viszont 
csak a 200 méter pillangóval 
volt elégedett – itt az elődön-
tőben kilenc tizedmásod-
perccel megjavította eddigi 
csúcsát, és a döntőben végül 
nyolcadik lett –, de mint 
mondta: pillangón 50 és 100 
méteren jobbat szeretett vol-
na.

Mindkét úszónak a verse-
nyek hajrája sikerült jól, hi-
szen Sós esetében az utolsó 
hosszon remekelt, és ennek 
köszönhetően lett mindkét 
számban negyedik, míg 
Tekauer is a számok végét 
nyomta meg. Erről Sós Dániel 
azt mondta: már régóta így 
készülünk, edzésen is mindig 
a második felét nyomjuk meg 
jobban. Míg Tekauer azért 
döntőt emellett a taktika mel-
lett, mert 200 pillén az első, 
délelőtti verseny elejét „elúsz-
ta”, ezért délutánra át kellett 
váltania a hajrázós taktikára.

Számos nagy verseny elé 
néznek az úszók, hiszen nem-
sokára korosztályos világbaj-
nokság lesz, majd jövőre Hód-
mezővásárhelyen junior Eu-
rópa-bajnokság, azt követően 
olimpia Rióban, egy évre rá 
pedig Budapesten vizes világ-
bajnokság, majd 2020-ban a 
tokiói ötkarikás játékok. Sós 
Dániel reméli, hogy a sorrend 
megmarad, de mindig a követ-
kező verseny a cél. Tekauer 
Márk pedig elképesztő javulá-
son ment keresztül, hiszen az 
Országos Vidék Bajnokságon 
pályafutása során először 
úszott 2:02.00 alatt, és ezt 
megkoronázta Bakuban, hi-
szen néhány hét leforgása 
alatt egy ilyen fiatal verseny-
zőtől óriási javulás a közel két 
másodperc. Ahogy mondta, 

Hódmezővásárhelyen ezért 
szeretne a dobogón végezni. 
Ehhez Sós azt tette hozzá: ha 
fejben megfelelően ott lesz-
nek, akkor mindkettejüknek 
meglehet az aranyérem is.

A kérdésre, hogy milyenek 
voltak a körülmények Baku-
ban, a már jó néhány olimpi-
át megjárt Selmeci Attila 
edző azt mondta: olimpiai 
színvonalú rendezést látott. 
Úgy véli: mindkét versenyző 
várakozáson felül teljesített, 
hiszen az előzetes célok a 
döntő és az egyéni csúcs 
volt, arra nem számítottak, 
hogy ennyi javulást, és ilyen 
eredményeket hozzon az Eu-
rópa Játékok. 

A következő lépés a néhány 
hét múlva egri ifjúsági baj-
nokság, amely után eldől, 

hogy ki utazhat a világbajnok-
ságra. A hevesi székhelyen 
minél több érmet szeretnének 
szerezni az úszók, hiszen a 
szakosztálynak is szüksége 
van a jó eredményekre.

Sós és Tekauer mellett is 
vannak kiváló úszók. júli-

us 26. és augusztus 1. kö-
zött Tbilisziben, Grúzia 
fővárosában vesz majd 
részt Milák Kristóf és 
Barócsai Petra is az Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tiválon.

n Domonkos Bálint

A Delta Röplabda Sportegyesület két tag-
ja, Dömötör-Mátrai Beáta és Nagy Krisztina 
nyerte a magyar strandröplabda bajnokság 
második fordulóját a női párosoknál, miután 
játszmaveszteség nélkül jutottak tovább az 
elődöntőben.

Dömötör-Mátraiék ki-
hagyták az országos bajnok-
ság első fordulóját, mivel a 
Delta RSE edzőtáborban 
volt, így kisebb hátrányból 
várták a fordulót. Az előcsa-
tározások során a Bálint–
Dzunics párost 21:5, 21:16-ra 

múlták felül, majd az Antal–
Kiss párosra is hasonló ve-
reséget mértek, ellenük 
21:11, 21:14-re diadalmas-
kodtak. Ezt követően pedig a 
később bronzéremért játszó 
Győri Panni, Kovács Eszter 
duót 21:10, 21:13-ra múlták 

felül, így egyenes ágon jutot-
tak az elődöntőbe. 

A négy között a Hackl Szil-
via –Szabó Luca páros sem 
jelentett akadályt, őket is 
két szettben verték, sőt, a 
döntőt és 2:0-ra, 21:16, 21:12-
re nyerték a Józsa Zsuzsan-
na és Szabó Dorottya ellen.

Az országos bajnokság-
nak három fordulója van, a 
következőt július végén Gye-
nesdiáson rendezik, majd a 
döntőt Kispesten és a Mar-
gitszigeten tartják augusz-
tus elején.

n D. B. 

Az ÉRD női kézilabda csapata bemutatta 2015/2016-os keretét

Szabó Edina: Minden játékosunk különleges valamiben

Egy hét múlva kezdenek 
Tekauer Norbert klubelnök elmondta, hogy minden játé-
kossal egyéves szerződést kötöttek. – Az igazi mérvadó a 
tavaszi idény. Mi is mindig tavasszal voltunk a legerősebbek, 
amikor a legjobbnak kellett lenni – tette hozzá. A klubelnök 
a felkészülésről is beszélt: egy egyhetes edzőtáboron ven-
dégül látják a francia OGC Nice csapatát, és összesen tizen-
egy edzőmérkőzést játszanak külföldi és magyar csapatok-
kal egyaránt. Az igazi felkészülést viszont már jövő héten, 
Telkiben kezdi meg a csapat. Tekauer közölte: az ÉRD a Ku-
pagyőztesek Európa Kupájában fog indulni, és a sorsolást 
kiemeltként várja. 

A modern kézilabdára kiválóan alkalmas játékosokat válogattunk - vélekedik Szabó Edina vezetőedző

Újabb versenyeikre készülnek az Érdi Úszósport Kft. fiatal versenyzői - a következő Egerben lesz 

A döntő volt a cél – a várakozások szerint szerepeltek

Szettveszteség nélküli győzelem

Fent a kéz, sáncra kész! Dömötör-Mátrai Beáta (szemben), a Delta 
RSE színeiben 

Sós Dániel (nagy kép) várakozásai szerint úszott, mindkét számá-
ban negyedik lett. Tekauer Márk csak a 200 méteres pillangóval elé-
gedett: kilenc tizedmásodperccel megjavította eddigi csúcsát
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Lakógyűlést tartottak a 
múlt héten a városközpont la-
kótelepén, amelyen többek kö-
zött a terület hosszú távú fej-
lesztéseiről is kinyilvánították 
véleményüket az érintett 
résztvevők. Érd egyetlen, a vá-
rosközpont közepére épített 
lakótelepén 3–5 ezer ember él, 
ami Érd teljes lakosságának 
csaknem 5–7 százaléka. A la-
kógyűlésen részt vett Szűcs 
Gábor (MSZP) önkormányza-
ti képviselő is, aki rövid sajtó-
tájékoztatójában kifejtette: 
egy olyan együttműködést kí-
ván kezdeményezni, amely a 
lakótelep fejlesztését tűzi ki 

célul. Mint elmondta: szüksé-
ges a közbiztonság javítása, a 
parkok, játszóterek európai 
szintű felújítása, egy rendezett 
kutyafuttató kialakítása, vala-
mint a térfigyelő rendszer ki-
építése. Azon is el lehet gondol-
kodni, hogy a lakótelepen is 
működhetne egy körzeti meg-
bízotti iroda, hiszen itt annyi 
ember lakik, mint egy egész 
érdi választókerületben – 
mondta a szocialista képvise-
lő, aki az építkezéseket nem 
egyszerre képzeli el, hanem 
fokozatosan, lassanként.

„Amíg szocialista polgár-
mestere volt a városnak, 

szinte semmit sem törődtek 
ezzel a településrésszel. 
A legtöbb fejlesztés az utóbbi 
években történt” – reagált la-
punknak a szocialista politi-
kus felvetéseire a terület ön-
kormányzati képviselője, 
Antunovits Antal (Fidesz–
KDNP). Hozzátette: a város-
vezetés az utóbbi években 
igen sok pénzt fordított a la-
kótelepi fejlesztésekre – lásd 
Panel Plusz program, fásítás, 
játszótér-felújítás –, de nyi-
tott minden olyan elképzelés-
re, amelyre van forrás és 
amely az itt élők érdekeit 
szolgálja. n B.E.

Körzeti megbízotti iroda építését is javasolják

Lakógyűlés a lakótelepen

A lakógyűlésen az itt élők is elmondták a véleményüket arról, hogyan képzelik el közvetlen környezetük 
megújítását, fejlesztését

Gazdikereső

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

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

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

Szuszi 3 év körüli ivartalaní-
tott labrador keverék kan. 
Kedves, emberbarát kutyus. 
Fiatal kora ellenére már saj-
nos több gazdánál is élt. Fi-
gyelmet és szeretetet igé-
nyel, amit eddig nem tudtak 
neki biztosítani. Ezért szök-
dösött, kereste a társaságot, 
a kerítésen át tud menni, ha 
akar.

Bruni 2 év körüli közepes-
nagy termetű kan. Egyetlen 
hibája, hogy könnyedén át-
mászik a kerítéseken. Egyéb-
ként tökéletesen szocializált, 
emberekkel és állatokkal egy-
aránt barátkozó, szeretet-
éhes. Leginkább benti tartás-
ra ajánljuk, hogy esetleges 
szökése megakadályozható 
legyen.

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.

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

Sóskúti üzemünkbe galván beta-
nított munkást keresünk önálló
bejárással. T:06-1-249-9837,
aerometal@gmail.com

Parkvárosi sörözőbe pultos lányt
keresek állandóra vagy beug-
rósnak. T.: 20/344-99-17

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

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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ÁLLÁST KÍNÁL

(3 hónapos kortól 14 éves korig)

angol gyermek
nyelviskola

angoltanárokat
keres

Százhalombattára
és Biatorbágyra.

Feltétel: kiváló angol beszéd nyelv-
tudás, min. középfokú nyelvvizsga

és a gyerekek szeretete.

Saját gk. előny. Útiköltséget
fizetünk. Diploma nem feltétel.
Képzés augusztus 24-től lesz.

Tanítás szeptember elején kezdődik.
Tanítás H–P kb. 15–19 óra között.

Jelentkezés: 06-30-9332214
www.helendoron.hu
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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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MUNKALEHETŐSÉG
• Címkéző, csomagolómunkák
•Kertészeti kisegítőmunkák •Áru-összekészítő feladatok
Munkahelyeink: Budaörs, Törökbálint, Szigetszentmiklós
Munkavégzés körülményei: • Hosszú távú munkalehetőség

• Betanított munkák napi 8 órás munkarendben
Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését IS várjuk! Jelentkezzen a
06-23/520-683-as vagy a 06-20/366-39-93-as telefonszámon, munkaidőben 8–16 óra között,
vagy a betanított munkák megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre is.
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BETANÍTOTT MUNKA
BIATORBÁGYON!

Felvétel összeszerelői és
targoncavezetői munkakörbe!

Alapbér+műszakpótlék
+ jelenléti bónusz+cafetéria

+évesbónusz+ ingyenesbuszjárat!

Érdeklődni lehet:
06 20 573 0675-ös vagy

a 06 1 210 9045-ös
telefonszámon! 25

16
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CSALÁDI HÁZ

Érdligeten önálló, összkomfortos
családi ház garázzsal kiadó. T:
30/487-8023

LAKÁS

Gyöngykagyló
Idősek Gondozóháza

Érd-Fenyvesben
(Facebookon megtekinthető)

kétágyas, fürdőszobás,
teljes ellátást biztosít
kis létszámú családias

otthonában.

Tel.: 06302948131 Bodai Éva

25
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Érden a Retyezáti utcában, külön
bejáratú, egyszobás, összkom-
fortos lakás kiadó. T: 20/268-10-
19

TELEK

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

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

INGATLAN

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

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.

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25
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Eladó 4 db Bridgestone nyári
szgk. gumiabroncs. Méret: 175/
65 R15 84H. T: 70/43-18-413

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

VEGYES

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

Vásárolnék mindenféle használt,
és törött kemény fémet, és vídi-
át (1000-3000 Ft/kg). T: 06-30-
242-8413

OKTATÁS

Német, Angol oktatást vállalok,
kezdőtől-középfokú nyelvvizs-
gáig, igény szerint házhoz me-
gyek. T:30/592-9164

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
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szakképzett pénztárosokat,
eladókat, henteseket, pékeket
keresünk,
valamint

gyakorlattal rendelkező árufeltöltőt.

Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés, jó munkakörülmények,
előrelépési lehetőség.

Jelentkezni lehet:
fényképes önéletrajzzal, pozíció megjelölésével,
elérhetőséggel az alábbi e-mail címen:
bodonyi.balazs@krupptsa.hu
Posta cím:
Krupp és Társa Kft. 2040 Budaörs, Szabadság út 52–54.

Príma Érdi pékségeinkbe
és budapesti áruházainkba
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VÁLLALKOZÁS

24
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

Munkavédelem
Munkaruházat
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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
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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
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 24
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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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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós

25
24

48

Víz-fűtésszerelő
gyorsszolgálat
Csap, szifon,WC-tartály, radiátor elzáró csere, javítás.

Mosdó, kád, zuhanyzókiépítése,mosógépésmosogatógépbekötés.

t: 06 70 642 75 26
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

96
13

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.

24
49

66

Kőműves vállal felújítást, burko-
lást, homlokzat szigetelést, és
egyéb kőműves munkákat. T:
20/242-91-67

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 24
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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 24
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Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261

Keressen minket
az interneten:

www.maraton.hu
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ELENLEHETŐSÉGEK
VÉGTELENLEHETŐ K

Lehet éppen Téged
keresünk!
A következő munkakörökben keressük jövendőbeli munkatársunkkatt:

ELADÓ, ÁRUFELTÖLTŐ, ÉTTERMI MUNKATÁRS,
PÉNZTÁROS, SZAKÁCS

Hoi
H
O

iiHoi
H
O Vagy?

Hol
Vag

Jelentkezéési hatááridőő: 2015. 08. 05.
Részletek és jelentkezés a www.IKEA.hu honlaapp aalljjáánn aa kkaarrrriieerr oollddaalloonn.
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Csaknem 600 hajó, mintegy két és fél ezer amatőr és profi versenyző 
vágott neki a legnagyobb hazai vitorlásversenynek, a Kékszalagnak. A 
július első napjaiban bonyolított verseny rajtját jelző ágyúlövés 2-án reggel 
9 órakor hangzott fel a balatonfüredi nagykikötő mólóján, ettől kezdve 48 
órájuk volt a versenyzőknek, hogy teljesítsék a Balatonfüred–Balatonkene-
se–Siófok–Keszthely–Balatonfüred távot. A legjobbaknak ehhez mindösz-
sze szűk 17 órára volt szükségük. 

A mezőnyben indult 
Jasper Gábor érdi vitorlázó 
is, aki már harmadszor vál-
lalkozott a próbatételre. 

– Nagyon jól sikerült a rajt 
– mondta el a befutó után a 
versenyző. – Közepes szél-
ben indultunk, aztán egyre 
gyengült a szél. Olyannyira, 
hogy az első nap délutánján 
órákig álltak a mezőny jó ré-
szével egyetemben a tűző 
napsütésben a Balaton köze-
pén, teljes szélcsendben. 
Ezért nagyjából az idő fele 
kellett a táv harmadának 
megtételéhez. Aztán késő 
délután feltámadt a szél, 
késő estére pedig már kifeje-
zetten erős hátszélben ha-

ladtak a keszthelyi bója felé. 
– A hajnali forduló után 
nagyjából kora délutánig 
egyre erősödő szélben érték 
el újra Tihanyt, majd a szél 
ismét gyengült, majd elállt. 
– Már láttuk a célvonalat Ba-
latonfüred előtt. Aztán órá-

kig néztük az álló hajóból – 
teszi hozzá Gábor. – Ilyen-
kor, 28–30 óra vitorlázás 
után, sokkal nehezebb a 
kényszerű tétlenkedés, még 
akkor is, ha korábban a nagy 
szélben sokkal fárasztóbb 
volt a hajózás. 

Gábor ezúttal nem profik-
kal, hanem amatőr csapattal 
– a barátaival – vágott neki a 
távnak, amelyet 32 óra 13 
perc alatt teljesített három-
fős legénységével. Ezzel a 
mezőny közepén végeztek 
saját hajóosztályukban, 
ami, figyelembe véve, hogy 
csak az érdi vitorlázó szak-
képzett hajós, nem is rossz 
teljesítmény.

Harmadszor vágott neki a 150 kilométeres tókerülésnek az érdi vitorlázó, Jasper Gábor 

Órákig szemeztek a célvonallal a szélcsendben

Varga-gyógy gomba
Elérhetőség: 0670/576-1688, vitapro2030@gmail.com

Nyitva tartás: H–P: 9–16 Szo: 9–12
Érd, budai út 11. Katalin Üzletház

Egyéni, személyre szabott
tanácsadás, részletes
információ személyesen
üzletünkben, telefonon,
illetve e-mailben.
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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
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 25
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

Ugyanolyat olcsóbban,
ugyanannyiért többet!

www.tuzifaker.hu
Érd, Felső út 31/A
0630 9509 816
0630 751 5456

Tűzifát
a termelőtől!

Rönkbe
n,

kalodá
ban

vagy
hasítva
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