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2015. augusztus 26. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Veretlenül gyűjtötték be a trófeát az érdi kézis lányok
A Global Safe Nemzetközi Női Felkészülési Tornát hibátlan teljesítménnyel nyerte meg az ÉRD  21. oldal

Érdi  Újság
Batthyány
Program 2020
Az érdemi munka már elkez-
dődött az önkormányzatnál 
– jelentette be T. Mészáros 
András polgármester –, fel-
vették a kapcsolatot az ille-
tékes minisztériumokkal, így 
a forrásokat elosztó fejlesz-
tési minisztériummal is már 
jó néhány egyeztetésen túl 
vannak. n 6. oldal 

A vonal mint élő 
valóság

A hosszú, elvont vonal rop-
pant sok mindenre képes: 
összeköt egymástól távoli-
nak tűnő tárgyakat és tája-
kat, máskor kettéosztja, 
szétszakítja, vagy elválaszt-
ja azokat.  n 8. oldal 

Harmónia családi nap
Az egyesület elsősorban a 
pszichiátriai betegek, a fo-
gyatékkal élők, a gondo-
zásra szoruló emberek 
mindennapi életét próbál-
ja megkönnyíteni. Ezt a 
családi napot is nekik szer-
vezték, hogy rövid időre 
elfeledjék a gondjaikat.
  n 19. oldal 

Szent István-napi ünnepséget tartottak a múzeumkertben

Megadatott, hogy új várost építsünk

T. Mészáros András polgármester: „Sok mindent elvégeztünk e kilenc év alatt, ám most olyan esély adatott meg, ami joggal nevezhető 
történelminek, s ezzel együtt a felelősség is történelmi. A magyar kormány által Érdnek ítélt 40 milliárd forint arra ugyan nem elég, hogy 
készre építsük a várost, de arra mindenképpen, hogy négy év múlva azt mondhassuk: jó Érden élni”.

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

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Homlokzati Hőszigetelő akció!

λλD=0,035 W/mk!

λλD=0,039 W/mk!

λλD=0,037 W/mk!

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

Homlokzati kőzetgyapot
Hőszigetelő rendszer

1,5mm szilikon vakolattal

Homlokzati
Hőszigetelő rendszer

1,5mm vakolattal

eps-100
lépsálló

classic 0,42 ásványgyapot

5 cm 2900 Ft/m2

6 cm 3175 Ft/m2

7 cm 3450 Ft/m2

8 cm 3725 Ft/m2

5 cm 1724 Ft/m2
6 cm 1879 Ft/m2
7 cm 2034 Ft/m2
8 cm 2189 Ft/m2
10 cm 2439 Ft/m2

2 cm 360 Ft/m2

3 cm 540 Ft/m2

4 cm 720 Ft/m2

5 cm 899 Ft/m2

6 cm 1080 Ft/m2

10 cm 499 Ft/m2 5 cm 249 Ft/m2

10 cm 3925 Ft/m2

12 cm 4828 Ft/m2

14 cm 5385 Ft/m2

16 cm 5915 Ft/m2

12 cm 2809 Ft/m2
14 cm 3119 Ft/m2
16 cm 3429 Ft/m2
18 cm 3739 Ft/m2
20 cm 4049 Ft/m2

kőzetgyapot
5cm 399 Ft/m2 10cm 799 Ft/m2 15cm 1199 Ft/m2
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www.tanctanoda.hu • 36 20 586 9818
www.facebook.com/torpordogtanctanoda
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Ugyanolyat olcsóbban, ugyanannyiért többet!

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

Tűzifát
a termelőtől!
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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

Szűk egy hét, és megkezdődik az új tanév, 
javában készül már rá diák, szülő, pedagógus. 
Az iskolákban lezajlottak a szükséges takarítási, 
karbantartási munkák, három érdi intézményt 
felújítottak, és a tankönyvek is megérkeztek. A 
gyerekek is kitatarozva várják a szeptembert: új 
ruha és iskolai felszerelés, no meg a szükséges 
tanszerek – hogy mindezt mennyiből, annak is 
utánajártunk.

Nincs gyerek – és szülő –, 
akinek a szeptemberről ne 
az iskolakezdés jutna eszé-
be. Az első becsengetéshez 
fűződő érzelmektől tekint-
sünk is el, hiszen azt diákja 
válogatja, az azonban biz-
tos: az új tanév minden isko-
lás gyerek családjának 
pénztárcáját megterheli. 

A kiadások közt előkelő 
helyen állnak a tankönyvek. 
Az első három évfolyamba 
járók a könyveket, munkafü-
zeteket ingyen kapják, 
ahogy a nagycsaládosok, sa-
játos nevelési igényű, illetve 
tartósan beteg gyermekek, 
valamint rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény-
ben részesülők is. Azoknak 
a szülőknek, akiknek negye-
dikes, illetve idősebb gyer-
mekük van, és nem esnek 
bele a fenti kategóriák egyi-
kébe sem, 10–20 ezer forintot 
kell fizetniük egy gyermek 
tankönyvcsomagjáért.

Tizenötezer 
tanszerekre

A tankönyvek mellett meg 
kell vásárolnunk a füzete-
ket, írószereket, iskolatás-
kát, tolltartót, és ez sem kis 
kiadás: egy gyermek tansze-
reire és a tolltartóra, vala-
mint egyéb kiegészítőkre 
(babzsák, pohár, törülköző 
stb.) átlagosan 15–20 ezer 

forintot költenek a családok 
– ehhez jön még szükség sze-
rint az iskolatáska, esetleg a 
köpeny. Persze az ár attól is 
függ, mit választunk: kapha-
tunk füzetet 50 és 350 forin-
tért is.

A vásárlások zömét au-
gusztus 20-a után bonyolít-
ják a szülők, aminek egyik 
oka az, hogy a beiskolázási 
utalványokat augusztus kö-

zepe táján kapták meg. Igaz, 
van olyan nagycsaládos, aki 
az egyik gyermek füzeteit, 
írószereit már júliusban 
megveszi, hogy ne egyszerre 
kelljen olyan sok pénzt kiad-

ni, és az elsősök szülei is 
szeretik előbbre hozni a tan-
szervásárlást. 

– Úgy látom, az iskolatás-
kának mindenki szereti 
megadni az árát. Persze van, 
aki a divatot fizeti meg, 
vagyis a mesehőst, tinisztárt 
a táska oldalán. Érdemes 
ehelyett inkább az egészség-
ügyi és praktikus szempon-
tokat figyelembe venni: hogy 
ül a táska a gyerek hátán, 
mennyire lehet bele pakolni 
– mondta lapunknak az 
egyik érdi írószerbolt veze-
tője, Pálné Jankovics Éva, 
aki azt javasolja a szülők-
nek, hogy ne össze-vissza, 
hanem a tanító, tanár igénye 
szerint vásároljanak. Ta-
pasztalatból tudja ugyanis, 
hogy felesleges többet venni, 
mint amennyit a tanító kér, 
hiszen a szeptember úgyis 
iskolai bevásárlásokkal, 
pótlásokkal telik majd, s van 
elég kiadása a szülőknek így 
is.

Iskolakezdési 
támogatás

Az iskolakezdést az ön-
kormányzat is támogatja: 
azon családok, ahol az egy 
főre jutó havi jövedelem a 
nyugdíjminimum 150 száza-
lékát (42 750 forintot), gyer-
mekét egyedül nevelő szülő, 
súlyos fogyatékos vagy tar-
tós beteg gyermek esetében 
pedig 175 százalékát (49 875 
forintot) nem haladja meg, 
gyermekenként 10 ezer, ha 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultak, 4 
ezer forint tanévkezdési tá-
mogatáshoz juthatnak.

Bár az igényléseket szep-
tember 30-ig kell benyújtani, 
már augusztusban is na-
gyon sokan kértek és kaptak 
segítséget: a hó közepéig 162 
fő részesült iskolakezdési 
támogatásban, összesen 700 
ezer forint értékben – tudtuk 
meg Körmöczi Józsefnétól, 
az önkormányzat Humán 
Irodájának vezetőjétől, aki 
kérdésünkre azt is elmond-
ta: tavaly 311 érdi lakos ka-
pott segítséget, összesen 2 
millió 352 ezer forint érték-
ben.

Jó tudni: már nemcsak az 
iskolás, hanem a bölcsődés 
és óvodás gyermekek szá-
mára is igényelhető ez a tá-
mogatás.

Új iskolák, tanárok, 
tankönyvek 

Természetesen nemcsak a 
szülők, hanem az iskolák is 
készülnek már az új tanévre. 
Három érdi intézményben új 
ajtók nyílnak szeptember-
ben: a Bolyai, Érdligeti (Túr 
utca) és Teleki iskolában ösz-
szesen félmilliárd forint ér-
tékben végzett energetikai 
felújítást a fenntartó és mű-
ködtető Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ 
(KLIK).

A munkálatok még tavasz-
szal elkezdődtek, és július-
ban fejeződtek be. Három-
négy hónap leforgása alatt 
szigetelték a külső homlok-
zatot, kicserélték a külső nyí-
lászárókat, korszerűsítették 
a fűtési, (hűtési) és meleg vi-
zes rendszert, részben mo-
dernizálták a világítást, nap-
elemeket és -kollektorokat 
helyeztek fel, emellett az is-
kolák új színt is kaptak. Ter-
mészetesen a többi érdi isko-
lában is lezajlottak a szüksé-
ges takarítási, karbantartási 
munkálatok, és a tankönyvek 
is megérkeztek az intézmé-
nyekhez.

Beindult az iskolai élet is: a 
hét elején tartották az osztá-
lyozó és javítóvizsgákat, il-
letve a pótfelvételiket. Sok 
iskola nemcsak új külsőt és új 
diákokat, hanem új tanáro-
kat is kap az idén: nyáron la-
punkban is sorra jelentek 
meg a különböző szakos ta-
nárokat kereső hirdetések. 
Az intézmények vezetői kér-
désünkre elmondták: a meg-
hirdetett álláshelyekre ér-
keztek pályázatok, elbírálá-

suk folyamatban van, és re-
ményeik szerint néhány új 
pedagógussal és segítővel 
bővül kollégáik létszáma. A 
tankerület iskolái, nevelőtes-
tületei tehát rendben, felké-
szülten várják az új tanévet.

n ÁDÁM KATALIN

Az önkormányzat támogatja a rászorulók iskolakezdését

Becsengetés előtt

Két városi ösztöndíjra pályázhatnak az érdi diákok szeptember 15-ig

Felesleges többet venni, mint 
amennyit a tanító kér

Kinga két iskolás gyere-
ket nevel, s épp a kisebbel 
volt bevásárlókörúton, mi-
kor feltettük neki kérdése-
inket. Mint elmondta, szá-
mára az iskolakezdés kész 
katasztrófa: – Kisfiam alsó 
tagozatos, a testvére gim-
nazista. A kicsi ingyen kap-
ja a tankönyveket, de az 
írószerek, a cipő, a táska 
bizony sokba kerül. Amit 
tudtam, apránként meg-
vettem korábban, és most, 
augusztus végén az iskolai 
listával járom a boltokat. 
Persze ez csak a kezdet, ha 
megkezdődik az iskola, ki-
derül majd, mi mindent 
kell még beszerezni.

Nagyon várom már az is-
kolát, mert hiányoznak a 
barátaim – mondta la-
punknak a második osz-
tályt kezdő Gergő, aki a 
szünetben önszorgalom-
ból mindennap leírt egyik 
kedvenc meséjéből egy-
egy mondatot, és az olva-
sást is gyakorolta. – Már 
megvettük a füzeteimet is, 
anyukámmal együtt men-
tünk a boltba, és olyat vá-
lasztottunk, ami tetszik 
nekem – tette hozzá.

Ösztöndíjak érdi diákoknak
Két városi ösztöndíjra pályázhatnak az érdi diákok szeptem-
ber 15-ig. Az Esélyteremtési ösztöndíjra 3,5-es átlagot elérő, 
nappali alap-, illetve középfokú tanulmányokat folytató, hát-
rányos helyzetű, illetve családba fogadott, védelembe vett 
vagy átmeneti nevelésben, utógondozói ellátásban részesülő 
diákok pályázhatnak, összege havi 5–10 ezer forint lehet.
A Tehetséggondozó ösztöndíjra kimagasló tanulmányi ered-
ményű nyolcadikos, illetve középfokú intézményben tanuló 
fiatalok jelentkezhetnek, az ösztöndíj összege megegyezik 
az Esélyteremtésiével. A pályázati felhívást megtalálják la-
punk 15. oldalán.

Ősszel diákönkormányzat-választás
Az új tanévben a középiskolákban gőzerővel beindul az ifjú-
sági önkormányzat választási kampánya. Szeptember 30-án 
a Gárdonyi, Kós és Vörösmarty iskolák tanulói kiválasztják a 
három jelölt közül azt a diákot, aki ötfős képviselő-testülete 
élén, a diák-alpolgármesterrel együttműködve egy éven át 
képviseli az érdi diákságot a közgyűlésben, és tízmillió forin-
tos keretből megvalósíthatja választási programját is.
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Érdi  Újság

Tanítóként kezdte, üzletasszonyként folytatta, 
ma a babavárás idején, illetve a gyermek meg-
születése utáni nem könnyű időszakban segíti a 
családokat. Öt gyermeke van, nagykamasztól az 
óvodásig. Bár azt vallja, hogy kisgyerekek mellett 
nem lehet nagyokat álmodni, mégis több tervét 
sikerült megvalósítania az elmúlt esztendőkben.
n ÁdÁm Katalin

– Mit csinál egy perinatális 
szaktanácsadó?

– Információkat és támo-
gatást nyújtok a szülésre 
való felkészülés idején, segí-
tem a szülésélmény feldolgo-
zását, illetve megoldani a 
család fejlődésének esetle-
ges kríziseit, a gyermekágy-
ban, az anya-gyermek kap-
csolatban, illetve az apai 
szerepben felmerülő problé-
mákat.

– És hogy lesz valakiből 
perinatális szaktanácsadó? 
Korábban az egészségügy-
ben dolgozott?

– Nem, az alapvégzettsé-
gem német szakos tanár, il-
letve alsó tagozatos tanító. 
Első kisfiam megszületéséig 
tanítottam, azóta csak olyan 
munkáim vannak, amelyeket 
rugalmas munkaidőben tu-
dok végezni. Kezdettől úgy 
érzem, hogy nem szeretnék 
teljes állásban dolgozni a 
gyerekek mellett. Van egy 

alapelvünk, amelynek érde-
kében a férjemmel bármilyen 
anyagi kompromisszumra 
hajlandóak vagyunk: nem 
kerülhetünk annyira rossz 
pénzügyi helyzetbe, hogy a 
gyerekeinktől megvonjuk a 
jelenlétünket. Ez nagyon sú-
lyos döntés volt annak idején, 
és az egész életünket megha-
tározta az elmúlt másfél évti-
zedben. A három nagyfiam 
mellett üzlettel foglalkoz-
tam, heti néhány napon jár-
tam el otthonról. Amikor a 
negyediket vártam, találkoz-
tam a szoptatással foglalko-
zó La Leche Ligával, és tagja 
lettem az érdi csoportnak. 
Úgy éreztem magam köztük, 
mint aki végre hazatalált: tá-
mogató közösségre leltem, és 
megtudtam, hogyan oldha-
tom meg mindazokat a prob-
lémákat, amelyek a legidő-
sebb gyermekeimnél gondot 

okoztak. Szerettem volna to-
vábbadni mindazt, amit kap-
tam tőlük, ezért fél évre rá én 
is elindítottam egy szopta-
tást támogató csoportot 
Százhalombattán – akkor 
még ott laktunk –, ami a mai 
napig is működik, igaz, a ve-
zetését öt év után átadtam 
egy másik édesanyának. 

– Egy ilyen csoport vezeté-
séhez elegendő volt az a tu-
dás, tapasztalat, amit az ak-
kor még négy gyerek mellett, 
illetve az érdi közösségben 
szerzett?

– Természetesen nem. Bár 
nagyon belevetettem magam 
a témába és elolvastam min-
dent, amit az interneten fel-
leltem a szoptatás támogatá-
sáról, ezt még kevésnek 
éreztem. Tanfolyamokra, 
képzésekre jártam, majd rá-

akadtam az ELTE pszicholó-
gia karán indított perinatális 
szaktanácsadó képzésre, 
amire azonnal jelentkeztem. 
Úgy éreztem, szükségem 
van az itt elsajátítható tu-
dásra, mert akkor már lát-
tam: a szoptatással kapcso-
latos problémák mögött mé-
lyebb, sokrétűbb okok hú-
zódnak, és a megoldásuk 
sem olyan egyszerű, hiszen 
mindenki máshogy éli meg 
az anyaságot, a gyermekével 
való együttlétet. Az eltelt 
évek alatt tehát sokféle tu-
dásra, képzettségre tettem 
szert a témában, és szeret-
tem volna, ha ennek mások 
is hasznát látják, ezért – az 
anyatejes csoport mellett – 
elindítottam az úgynevezett 
szülőhangoló programomat 
– ennek keretében több terü-
leten is segíteni tudom az 
édesanyákat. 

– Annak idején a kisma-
mák otthonról hozták ezt a 
tudást: ha kérdésük, gondjuk 
volt a kisbaba szoptatása, 
gondozása körül, az anyjuk-
hoz fordultak. Akkorát for-
dult volna a világ, hogy mára 
ez megszűnt?

– Anya és lánya ma már 
gyakran távol él egymástól, 
de még ha tudna is segíteni a 
nagyi, nem mondhatja, hogy 
„édes lányom, így vagy úgy 
csináld, én is így tanultam 
annak idején az anyámtól”, 
mert a világ nagyot változott 
az elmúlt évtizedekben, és 
maga is érzi, hogy a gyer-
meknevelés-gondozás terén 
már más szelek fújnak, mint 
25–30 esztendeje. Ez talán 
nem is baj – a gond inkább 
az, hogy az anyukák ugyan-
abban a kérdésben egymás-
nak gyökeresen ellentmondó 
válaszokkal, megoldásokkal 
találkoznak, és nem tudják, 
kinek, minek higgyenek. 
Ezért van szükség olyan cso-
portokra, ahol szakembe-
rektől kaphatnak lehetőség 
szerint személyre szabott 
válaszokat.

– A szoptatós csoport, illet-
ve a szülőhangoló program 
mellett más fába is belevág-
ta a fejszéjét: részt vett egy 
helyi alternatív iskolai kezde-
ményezésben, intézmény-
alapításban is. Miért tartotta 
ezt fontosnak?

– A szüleim is pedagógu-
sok voltak, nemcsak én. Ki-
alakult bennem egy kép a 
pedagógusi pályáról, ami 
aztán teljesen megváltozott, 
mikor magam is tanítani 
kezdtem: rájöttem, hogy a 
valóság teljesen más. Nem 
volt boldog időszak az éle-
temben az a néhány év. Na-
gyon szerettem tanítani, 
együttműködni a szülőkkel, 
amit viszont már kevésbé él-
veztem, az az iskola belső 
működése. Úgy éreztem, a 
szüleim által képviselt pe-
dagógus értékrend nagyban 
különbözik attól, amit a 
munkahelyeimen tapaszta-
lok. Ráadásul a három 
nagyfiam az általános isko-
lát sok kudarccal, konflik-
tussal végezte, és nagyon 
megterhelte a családot az 
állandó otthoni kompenzá-
lás. A kicsikkel nem szeret-
tük volna végigcsinálni 
ugyanezt. 

– Mi volt az alapvető baj a 
három nagyfia esetében?

– Úgy éreztem, hogy egyes 
tanárok megsértették az 

alapvető emberi méltóságu-
kat. Sok olyan sérelem érte 
őket, amelyeknek szerintem 
nem lett volna szabad meg-
történniük egy iskolában. A 
gyerekeket érzelmi bizton-
ságban kell tartani, amed-
dig csak lehet, és ezt egyes 
iskolák nem tudják megad-
ni. Most egy alternatív kö-
zépiskolába járnak, ahol 
nagyon jól érzik magukat. 
Persze, itt is adódnak gon-
dok, nehézségek, de ezekről 
mindig sikerül egy nyelven 
beszélni a tanárokkal. Nem 
érezzük azt, hogy a gyere-
ket, illetve szüleit nem te-
kintik partnernek, és ne tar-
tanák tiszteletben a méltó-
ságát, egyéniségét. 

– Ez azért manapság igen 
ritka… Hogyan telnek így a 
mindennapok?

– Hangosan és néha viha-
rosan. Elektromos bébiszit-
ter nélkül a gyerek sokkal 
hangosabb, fárasztóbb és 
idegesítőbb. A három nagy-
fiú még úgy nőtt fel, hogy 
korlátozva ugyan, de nézhe-
tett tévét, játszhatott számí-
tógépen. Akkoriban még al-
bérletben, szűkös anyagi 
körülmények közt éltünk, 
nem volt sok tévécsator-
nánk, csak a szobaantenná-
val foghatók. Ezek a műso-
rok aztán nem is vonzották 
őket. A számítógép, internet 
sem jelentett nagyobb ve-
szélyt, mert a közös gép már 
régi és elavult volt. Most a 
saját házunkban élünk, ahol 
nincs közös számítógép, a 
mi munkára használt lap-
topjainkat kérik kölcsön, ha 
dolgozni szeretnének. Hét-
végén is laptopon nézünk 

meg egy-egy filmet közösen. 
Boldizsár és Bori, a két leg-
kisebb, pici korában még na-
ponta nézett egy-egy mesét 
a számítógépen, de fokoza-
tosan ezt is megszüntettük. 
Eleinte még naponta több-
ször kérték a mesét, a máso-
dik héttől már csak egyszer 
egy nap, a harmadiktól egy-
általán nem, és nem is hi-
ányzik. Az, hogy kertes ház-
ban élünk, óriási dolog, hi-
szen így a gyerekek a szün-
időben egész nap kint tud-
nak lenni, és mindig talál-
nak maguknak valami ka-
pirgálnivalót, a kutyával 
vagy egymással játszanak. 
A nagyfiúk is mindig lelnek 
valamilyen feladatot a kert-
ben. A nyári szünetben a ki-
csiknek, akik még nem köz-
lekedhetnek önállóan, már 
hiányoznak a barátok, szí-
vesen mennének újra óvodá-
ba, iskolába. Ősszel aztán 
változik a napirend: hét óra 
körül kiürül a lakás – a há-
rom fiú ugyanabba az isko-
lába jár, de nem egy vonattal 
mennek, mert egyikük ko-
rán szeret beérni, másikuk 
pedig csak az utolsó pilla-
natban. A kilencéves Boldi-
zsár az apukájával megy, 
Borit, a kislányunkat pedig 
vagy én viszem óvodába, 
vagy pedig az egyik ovis 
társ anyukája. Eddig délben 
hoztam el a kicsiket, szep-
temberben talán ez változni 
fog: úgy érzem, megszokták 
már annyira az óvodát, isko-
lát, hogy délutánig ott lehes-
senek anélkül, hogy ez fá-
rasztó lenne számukra. Ab-
ban a pár órában, amíg itt-
hon vagyok, intézem a dol-
gaimat, ezek egy része ön-
kéntes munka, hiszen két 

civil szervezetnek vagyok 
elnökségi tagja. A szoptatá-
si tanácsadást is részben 
önkéntes munka keretében 
végzem, csoportban és egyé-
nileg, emellett ott van a szü-
lőhangoló program is – ez 
utóbbi úgy működik, ahogy 
minden más vállalkozás, 
azaz sok munkát kell befek-
tetni, hogy eredményt érjek 
el, többek közt állandó jelen-
létre van szükség azokon az 
internetes oldalakon, ahon-
nan a kismamák jellemzően 
tájékozódnak. 

– Sok az érdeklődő?

– Igen, bár a fizetős szol-
gáltatásaim iránt persze ke-
vesebb. Ennek részben 
anyagi okai vannak, más-
részt pedig sok édesanya azt 
hiszi, hogy elég egy jó be-
szélgetés a barátnőkkel 
vagy a szomszédasszonnyal, 
és nem gondol arra, hogy 
egy szakember segítségével 
hatékonyabban, személyre 
szólóan lehetne megoldani a 
problémáját. Igazából nem 
baj, hogy kevesen jönnek, 
egyáltalán nem akarom, 
hogy nagyon sok „ügyfelem” 
legyen. Célom, hogy az ke-

ressen meg, aki személy sze-
rint tőlem vár segítséget. 
Ennek köszönhetően az el-
múlt években talán három 
olyan édesanya volt, akivel 
nem tudtam együttműködni, 
illetve nem azt kapta tőlem, 
amit szeretett volna. Ez na-
g yon-nag yon elenyésző 
szám. És ott van mellette a 
sok pozitív visszajelzés, 
amit azoktól a szülőktől ka-
pok, akiknek sikerült megol-
danom a problémáját.

– Más édesanyákkal, szak-
emberekkel együtt alapítója 
az érdi Kötelék civil csoport-
nak is, amely „babás” té-
mákban tart rendszeresen 
ingyenes előadásokat, és 
szaktanácsadást is nyújt. 
Magam is sok rendezvényü-
kön voltam, és azt látom: 
ahhoz képest, hogy Érd a 
legfiatalabb átlagéletkorú 
város, bizony lehetne na-
gyobb is az érdeklődés…

– Sok tematikus – szopta-
táshoz, szüléshez, császár-
metszéshez stb. – kapcsoló-
dó rendezvényünk, előadá-
sunk van, legutóbb ingyenes 
szülésfelkészítő tanfolya-
mot tartottunk a szakorvosi 
rendelőben. Tavaly már pró-
bálkoztunk hasonlóval, ak-
kor volt, hogy csupán két 
házaspár jött el, most vi-
szont nagyon sok kismama 
és apuka vett részt ezeken 
az alkalmakon. Nagyon örü-
lök neki, hogy többen éltek a 
lehetőséggel.

– Volt tanár, üzletasszony, 
iskolaalapító, emellet t 
perinatális szaktanácsadó – 
mik a tervei a jövőre?

– A tervek akkor jönnek 
majd, ha a gyerekek nagyob-
bak lesznek. Amíg egy-egy 
gyermekbetegség miatt kie-
sek a munkából, illetve amíg 
nincs a napnak egy stabil 
része, ami biztosan az 
enyém, és ami nemcsak két-
három óra, hanem hat, ad-
dig nem tudok nagyokat ál-
modni, csak egy-két hónap-
ra tervezek.

Interjú Csörgő Andrea perinatális szaktanácsadóval

Nem vonhatjuk meg a gyerektől a jelenlétünket!

„Van egy alapelvünk a férjemmel: nem kerülhetünk annyira rossz pénzügyi helyzetbe, hogy a gyerekeinktől megvonjuk a jelenlétünket”

„A gyerekeket érzelmi biztonságban kell tartani, és ezt egyes iskolák nem tudják megadni”

Csörgő Andrea 1993-ban végzett a Budapesti Tanítóképző 
Főiskolán, majd 2000-ben az ELTE-n német nyelvtanári dip-
lomát, 2009-ben pedig az ELTE PPK Affektív Pszichológiai 
Intézetében perinatális szaktanácsadó képesítést szerzett. 
1997-ig általános iskolai tanító, 2006-ig vállalkozó volt, majd 
2012-ben útjára indította a Csörgő Szülőhangoló Progra-
mot, ami jelenleg is működik. Anyatejes klubot hozott létre 
és vezetett öt évig, alapító tagja egy Waldorf-iskolának, va-
lamint a Kötelék – Érd térségi Közösség a Családokért civil 
csoportnak. Elnökségi tagja a Magyar Pre- és Perinatális 
Pszichológiai és Orvostudományi Társaságnak és a La Leche 
Ligának. Családjával – férjével és öt gyermekével – Érden él.
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Az uborkaszezon vége felé 
járunk, a kánikulát is ma-
gunk mögött hagytuk, így 
nemcsak hűvösebb napok, 
hanem feladatok sokasága is 
vár a városra – mondta múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján 
T. Mészáros András polgár-
mester, majd röviden szólt a 
Batthyány-program 2020-ig 
tartó beruházási céljainak 
megvalósításáról, végül több 
érdi kulturális programra is 
felhívta a figyelmet.

Alig egy hónapja látogatott 
városunkba Orbán Viktor 
miniszterelnök, aki akkor 
azt a biztató ígéretet tette, 
hogy öt esztendőn keresztül, 
évenként nyolcmilliárd forint 
fejlesztésre kap lehetőséget a 
város. Az ehhez fűződő érde-
mi munka már elkezdődött – 
jelentette be a polgármester 
– azóta felvették a kapcsola-
tot az illetékes minisztériu-
mokkal, így a forrásokat el-
osztó fejlesztési minisztéri-
ummal is már jó néhány 
egyeztetésen túl vannak.

Már a tervezők kiválasztá-
sánál, illetve a közbeszerzési 
eljárások előkészületeinél 
tartanak, hiszen rendkívül 
fontos, hogy minél előbb el-
kezdődjenek ezek a beruhá-
zások. Az évenként felhasz-
nálható 8 milliárdnyi forrás-

nak köszönhetően, várható-
an minden évben új utakkal, 
oktatási, egészségügyi és 
kulturális intézményekkel 
gazdagodik majd a város.

Igaz, a fejlesztések az el-
múlt esztendőkben is folya-

matosak voltak, és ezen a 
nyáron is számos ponton je-
lentős munka folyt, folyik a 
településen – húzta alá a pol-
gármester. A napokban befe-
jeződött az Eperfa és a Cse-
resznyefa utcák felújítása, 
ahol a felszíni vízelvezetést is 
megnyugtatóan sikerült 
megoldani.

A következő három-négy 
évben azonban a korábbiak-

hoz képest jóval koncentrál-
tabb munka folyik majd a vá-
rosban, ami nyilvánvalóan 
rengeteg kellemetlenséggel 
is jár majd, de ez ilyenkor el-
kerülhetetlen. Ezeket az el-
múlt években is megoldották, 
ahogyan a lakosság is kellő-
képpen toleráns és partner 
volt ebben, tudván, hogy az 
építkezés, a városiasodás 
mindannyiunk érdeke.

A polgármester két fontos 
kulturális eseményre is fel-
hívta a figyelmet. Elsőként az 
Alsó utcai lakosok 13. utca-
bálját említette, amelyre au-
gusztus 29-én, délután 14 
órától várják a környéken és 
természetesen a távolabb 
lakó „szomszédokat” és ér-
deklődőket is. Mint mondta, 
az Alsó utcaiak igen össze-
tartó közösség, amely példát 
mutat mindenkinek.

Az Érdi Napokkal kapcso-
latban elmondta, hogy ha-
gyományosan a főtéri utca-
bállal indul szeptember 5-én, 
és mint mindig, most is min-
den korosztály megtalálja az 
ízlésének, hangulatának 
megfelelő színpadi produkci-
ókat, majd két héten át a vá-
ros kulturális intézményei-
ben is sokszínű, változatos 
programokkal várják az ér-
dieket.  n Bálint Edit

„Hiszem, hogy mi, érdiek olyanok vagyunk, akiknek a város, a közösség 
ügye, boldogulása, gyarapodása a célunk. És ezt a célt csak együtt, közös 
erővel érhetjük el. Tudásunkat, energiánkat, ambícióinkat ennek kell most 
alárendelnünk!” – hangsúlyozta augusztus 20-ai köszöntőjében T. Mészáros 
András polgármester a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében megtartott, 
idei Szent István-napi ünnepségen.

Idén is zsúfolásig megtöl-
tötték az érdiek a múzeum-
kerti, fedett kocsiszínt, ahol 
az államalapítási ünnepség 
kezdetén, a Deák Balázs – 
Deák Mihály – Petrás Má-
tyás trió közreműködésével 
énekelték el nemzeti Himnu-
szunkat. Ezt követően Kere-
kes Enikő a Szent István di-
csérete című népdalt adta 
elő, majd Lukács Sándor 
színművész előadásában 
első királyunk Imre herceg-
hez intézett intelmeiből 
hangzottak el részletek.

Az ünnepi műsor első ré-
sze után T. Mészáros And-
rás polgármester köszöntő-
jében kiemelte: „Szent Ist-
ván új államot épített, ne-
künk pedig megadatott, 
hogy új várost építsünk. A 
város továbbépítése nem tűr 
halasztást. Sok mindent el-
végeztünk e kilenc év alatt, 
ám most olyan esély adatott 
meg, ami joggal nevezhető 
történelminek, s ezzel 
együtt a felelősség is törté-
nelmi” – majd hozzátette, 
hogy a magyar kormány ál-
tal Érdnek ítélt 40 milliárd 
forint arra ugyan nem elég, 
hogy készre építsük a vá-
rost, de arra mindenképpen, 

hogy négy év múlva azt 
mondhassuk: jó Érden élni!

A kereszténység és 
Európa

Az augusztus 20-ai ünnep-
ség folytatásában Aradszki 
András államtitkár, ország-
gyűlési képviselő (Fidesz–
KDNP) osztotta meg a jelen-
lévőkkel az ünnephez kap-
csolódó gondolatait.

Szent István királyunk ál-
lamalapításával megmen-
tette ezt a népet a kipusztu-
lástól és az európai keresz-
ténységnek egy hívő, szor-
galmas alkotóerővel is bíró 
nemzetet ajándékozott – vél-
te Aradszki András, majd 
így folytatta: „Az elmúlt év-
tizedekben gyakran beszél-
tek a kereszténységről leki-
csinylően és bántóan, pedig 
valójában a kereszténység 
tette Európát azzá, amivé 
lett. Ez a kereszténység min-
dig támogatta – főként Euró-
pában – a nemzetek létezé-
sét, hiszen ez tette ezt a kon-
tinenst színessé, egyben be-
fogadóvá, türelmessé és hu-
mánussá is. A keresztény-
ség vetette meg az európai 
humanizmus alapjait, és ez 

adott mindig kézzelfogható, 
stabil, követhető és boldogí-
tó választ a kor kihívásai-
ra”.

Az országgyűlési képvise-
lő ezután kitért korunk je-
lenlegi nagy és váratlan ki-
hívására, a nagymértékű 
népvándorlásra, ami egész 
Európát sújtja: „Sokan hi-
vatkoznak a Szent István-i 
intelmekre, de persze, kifor-
gatva azt, és olyan emberek 
teszik ezt, akiknek a keresz-
ténység nem jelent semmit!” 
Az államtitkár úgy vélte, a 
nagy európai rendszerek, a 
schengeni és a dublini hár-
mas egyezmény nincs felké-
szülve arra, hogy megvédje 
Európát, és benne Magyar-
országot a visszaélésszerű-
en alkalmazott menekültke-
zeléssel szemben: „Nem al-
kalmas arra sem, hogy meg-
védje Európa lelkét, arcula-
tát, az európai polgárokat, 
családokat. Magyarország 
pedig most sem tesz mást, 
mint amit tett a történelem 
számos viharában – megvé-
di Európát.

Betartva kötelezettségeit, 
hazánk megvédi a schengeni 
határt. Emiatt pedig – igaz, 
nem fegyverrel, hanem poli-
tikai eszközökkel, szavak-
kal, de – éppúgy támadnak 
bennünket, mint ezer éve – 
fűzte hozzá a képviselő, aki 
szerint közös megoldást kell 
találnunk erre a problémá-
ra, keresztényt, igazat és 
magyart. Erre utasít minket 
Szent István öröksége is.

Az ünnepi beszédek után a 
Bukovinai Székely Népdal-

kör Szent Istvánról szóló da-
lokat énekelt, majd Lukács 
Sándor színművész előadá-
sában Váci Mihály Ezt! Itt! 
Most! című verse hangzott 
el. Az új búzából sült kenye-
ret a városunkban működő 
történelmi egyházak képvi-
selői megszentelték, illetve 
áldást mondtak rá, és ezt a 
kenyeret, a Szózat elhangzá-
sát követően, az ünnepség 
zárásaként körbekínálták a 
résztvevőknek.

n Bálint Edit 

Júliusban az érdi közgyűlés, így a képviselők 
számára is véget ért az első fél év szorgalmi idő-
szaka, ami után a plénum politikai erőinek talán 
érdemes mérleget vonni.

Arra kértük a frakciók, il-
letve a pártok képviselőit, ér-
tékeljék lapunknak az elmúlt 
fél esztendőt. Mai számunk-
ban Mórás Zsoltot, a Fidesz–
KDNP képviselőcsoportjá-
nak vezetőjét kérdeztük.

Az önkormányzati válasz-
táson a Fidesz–KDNP vala-
mennyi egyéni képviselői 
helyet megnyerte, így a vá-
lasztóktól megkaptuk a bi-
zalmat és a felhatalmazást 
ahhoz, hogy folytathassuk a 
2006-ban megkezdett Bat-
thyány Programunkat – 
mondta a frakcióvezető. E 
ciklus első fél éve pedig min-
den szempontból sikeresnek 
mondható, nemcsak a frakci-

ónk, de az egész város szem-
pontjából is, hiszen Orbán 
Viktor miniszterelnök láto-
gatásával, illetve a Modern 
Városok Program részeként 
aláírt megállapodás révén új 
lendületet kapott Érd fejlő-
dése – tette hozzá. Ennek 
keretében ugyanis évi 8 mil-
liárd, a következő öt évben 
összesen 40 milliárd forint 
fejlesztési pénzhez juthat a 
város, ami Érd történetében 
példátlan lehetőség. Olyan 
gazdaságélénkítő, közös-
ségfejlesztő, városépítő 
programok indulhatnak be a 
„Batthyány 2020” progra-
mon belül, amelyek eddig 
csak ígéretként jelentek meg 

a helyi közéletben – hangsú-
lyozta a politikus.

Mórás Zsolt szerint a ter-
vezett ipari park jelentős szá-
mú új munkahelyet teremt 
majd és növeli a helyi adóbe-
vételeket. A megyei jogú vá-
rosi rangot erősítheti az új 
rendőrségi épület, a bíróság 
és az ügyészség, a szakkép-
zési centrum, valamint az 
oktatás irányítási rendszer 
központjának Érdre helyezé-
se is. A régóta tervezett isko-
lafelújítások mellett új közép-
iskolák is nyílhatnak majd a 
városban. A fideszes többsé-
gű önkormányzat mindehhez 
megfelelő várospolitikai kon-
cepcióval rendelkezik – 
hangsúlyozta Mórás Zsolt. 

A politikus úgy vélte: a he-
lyi ellenzék egyelőre nem tud 
mit kezdeni azzal a ténnyel, 
hogy a most kezdődő fejlesz-
téseknek köszönhetően öt 

éven belül Érd teljesen meg-
újulhat. Egyelőre azt keresik, 
hogy mibe köthetnek bele, 
ezért van az, hogy hangver-
senytermet, mozit, színházat 
hiányolnak, de a frakcióveze-
tő számít arra, hogy előbb-
utóbb ők is felismerik a város 
érdekeit és támogatni fogják 
a fejlődést.

Mórás Zsolt – aki az önkor-
mányzat sportbizottságának 
is elnöke – kitért az érdi 
sportélet fejlődésére is. Mint 

mondta, a város számos 
sportágban felkerült az or-
szág sporttérképére, példa-
ként pedig az immár három-
szoros bronzérmes női kézi-
labdacsapatot, az NB III-ba 
feljutó labdarúgókat, a birkó-
zókat, az akrobatikus torná-
szokat, a vívókat és nem utol-
sósorban az európai ifjúsági 
olimpián kiváló eredménye-
ket elért úszókat említette.

A frakcióvezető a fél év je-
lentős eredményeként emlí-
tette az érdi ifjúsági önkor-
mányzati választásról szóló 
döntést is, amelynek révén a 
város diáksága októbertől 
komoly lehetőséget kap saját 
érdekeinek érvényesítésére. 
Évi tízmillió forintból gazdál-
kodhatnak a diákság válasz-
tott képviselői, ez valószínű-
leg egyedülálló az országban 
– mondta Mórás.

n FEkEtE Zoltán

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint 
mindeddig meglehetősen kevesen éltek azzal 
az önkormányzati támogatási lehetőséggel, 
amit a rászorulók vehetnének igénybe ahhoz, 
hogy az ingatlanon belül is megépítsék a csa-
tornát, és rákössenek a városi hálózatra.

Az év elejétől máig 
mindössze 36 kérelem ér-
kezett, és 25 esetben az 
igénylő megfelelt a jogo-
sultsági feltételeknek, így 
csaknem 2,5 millió forint 
összegű támogatást fize-
tett ki az önkormányzat. 
Mindössze három kérel-
met kellett elutasítani, 
nyolc kérelem elbírálása 
pedig folyamatban van.

Az önkormányzat jóval 
több igénylőre számított, 
de fontos tudni, hogy a le-
hetőség még mindig nyitva 
áll. Aki megfelel a feltéte-
leknek, és a célnak megfe-
lelően használja fel a tá-
mogatást, nem kell vissza-
fizetnie a rákötésre fordí-
tott összeget!

Azt viszont érdemes 
szem előtt tartani, hogy a 
házi szennyvízhálózat ki-
építéséhez nyújtott telepü-
lési támogatás kizárólag a 
még meg nem valósított 
rendszerhez igényelhető, 
és ugyanazon érdekeltsé-
gi egységre csak egy jogo-
sultnak állapítható meg, 
függetlenül a tulajdono-

sok, illetve az ingatlanban 
élő személyek és háztartá-
sok számától.

A támogatás mértéke a 
bekerülési költség, de leg-
feljebb 100 ezer forint le-
het, amit az igénylő hat 
hónapon belül köteles a 
célnak megfelelően fel-
használni, és a műszaki 
átvételt igazoló nyilatko-
zatot be kell mutatnia az 
elszámoláskor. A támoga-
tás igénylésének feltétele 
még, hogy a kérelmező az 
érintett ingatlannak tulaj-
donosa legyen és azt élet-
vitelszerűen használja, 
valamint, hogy az egy főre 
jutó jövedelem – ami az 
egy háztartásban élő sze-
mélyek számától függően 
változó összeget jelent – 
ne haladja meg a szociális 
törvényben előírt mérté-
ket. A vissza nem téríten-
dő önkormányzati támo-
gatásról a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán 
vagy a szociális irodán bő-
vebb információt kaphat-
nak, és náluk lehet kitölte-
ni az igénylőlapot is.

Az érdi közgyűlés munkáját értékelik a frakciók és a pártok

Fidesz–KDNP: 40 milliárd forintból megújul a város
Szent István-napi ünnepséget tartottak a múzeumkertben

Európa csak közös erővel védheti meg 
arculatát és értékeit

Hajdu Ferenc római katolikus plébános megszenteli az új kenyeret

Az ünnepi beszédet Aradszki András államtitkár, országgyűlési kép-
viselő mondta

Sokéves hagyomány, 
hogy a történelmi egyházak 
képviselői augusztus 20-án, 
az államalapítás ünnepén 
megszentelik, illetve áldást 
mondanak az új búzából sült 
friss kenyérre.

Elsőként Hajdu Ferenc ró-
mai katolikus plébános szólt 
az egybegyűltekhez, aki a pár 
héttel ezelőtti, pusztító vihar-
ra emlékeztetve kiemelte: 
csak azokkal a fákkal nem 
bánt el a vihar, amelyeknek 
mély és erős a gyökérzetük. 
Szent István is mély gyökérze-
tű országot alapított, amely a 
történelem viharaiban is ké-
pes volt fennmaradni.

Labossa Péter evangélikus 
lelkész az Efézus beli ekhez 

írt levél negyedik fejezeté-
ből idézett a Bibliából, 
amelyben Isten világossá 
teszi, miként válhatunk igaz 
kereszténnyé. Az embert az 
szenteli meg, ha elfogadja 
és megcselekszi, amit Isten 
igéje mond.

Szabó Mihály görög kato-
likus parókus a mindennapi 
életből vett példával pró-
bálta szemléltetni, mitől 
lesz az ember boldog, ho-
gyan válik azzá, amivé sze-
retne. Az elvetett búzamag 
is hosszú utat tesz meg, 
amíg tápláló kenyér lesz 
belőle. Az embernek is szü-
letésétől fogva szüksége 
van a gondoskodásra, sze-
retetre, békességre, meg-

bocsátásra, tiszta szívűség-
re, hogy felnövekedve 
maga is ugyanezeket gya-
korolhassa, amellett, hogy 
Isten számára mindig egye-
di marad.

Vassné Baki Ilona refor-
mátus lelkész az élet kenye-
réről és Isten szüntelenül 
megújuló gondoskodásáról 
is szólt. Szedjétek sátran-
ként! – mondta Isten a 
mennyből küldött mannára 
utalva. A sátor a családot je-
lenti, amelyben sokféle em-
berek élnek, és az erősek-
nek hordozniuk kell az erőt-
lenek terheit. A krisztusi 
természet ma is ezt követeli 
meg tőlünk, tartozunk pó-
tolni azt, ami mások hiánya.

Megszentelték, áldást mondtak az új kenyérre

Érd már felvette a kapcsolatot  
a minisztériumokkal

Csatornázási támogatás

T Mészáros András: „Fejlesztések 
az elmúlt esztendőkben is folya-
matosak voltak, és ezen a nyá-
ron is számos jelentős munka 
folyt, folyik a településen”

Mórás Zsolt frakcióvezető 
(Fidesz–KDNP)
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P. Boros Ilona munkáival ugyan már többször ta-
lálkozhatott az érdi közönség, de a képzőművész 
korábban csupán csoportos kiállításokon vett 
részt, önálló tárlattal most először jelentkezett 
városunkban.

Cím nélküli, ám továbbgon-
dolásra, elmélyülésre alkal-
mat adó kiállítását Kováts 
Albert Munkácsy-díjas festő-
művész, a Magyar Festők 
Társaságának elnöke nyitot-
ta meg augusztus 14-én, a Vá-
rosi Galériában. 

Az elvont vonal, amiről 
mindig azt halljuk, hogy a ter-
mészetben nem is létezik, P. 
Boros Ilonánál mégis élő va-
lóság lesz, mert a művész 
szinte megtestesíti a vonalat, 
úgyszólván többdimenzióssá 
formálja. Olykor hallatlan női 
türelemmel képes megmun-
kálni a végtelen fákat, más-
kor egy hosszú nyelv nyúlvá-
nyaként bukkannak fel vona-
lai – emelte ki megnyitó be-
szédében Kováts Albert festő-
művész, majd azzal folytatta, 
hogy P. Boros Ilona művésze-

tében ez a hosszú, elvont vo-
nal roppant sok mindenre ké-
pes: összeköt egymástól távo-
linak tűnő tárgyakat és tája-
kat, máskor kettéosztja, szét-
szakítja, vagy elválasztja 
azokat. Nála egyetlen vonal 
többre képes, mint a kép, 
mert újabb dimenziók kulcsát 
rejti – fejtette ki az alkotótárs, 
majd azzal folytatta, hogy a 
művész alapvetően nem a lát-
hatót adja vissza, hanem lát-
hatóvá tesz.

Az alkotó valójában egy 
látványon túli, más világba 
vezet át bennünket. A jelenko-
ri művész pedig nem adja meg 
magát a káoszként tátongó 
valóságnak, ő ugyanis a tör-
vényszerűt és a konstruktív 
rendet mutatja. Erre tart P. 
Boros Ilona is, amikor kizáró-
lag az arany- vagy a mélybar-

na színeket használja. Mun-
káin felfedezhető a vallás és a 
hagyományok felé való fordu-
lása is. Feltűnik a falusi tár-
sadalom biztosnak hitt vilá-
ga, amely sok nemzedék szá-
mára jelentette egykoron a 
rendet. Alkotásaiban gyak-
ran feltárja a fájdalmat is, de 
mire kimondja a rettenetet, 
már fel is oldja azt – mutatott 
rá a festőművész, aki szerint 
P. Boros Ilona művészetének 
legértékesebb és legsúlyo-
sabb vonulata ez, amely a 
néző számára is igen megka-
pó vonás. Azok az emlékek és 
élmények, amelyek legmé-
lyebben maradtak meg ben-
ne, vagy a hatások és az emlé-
kek, amelyeket maga válasz-
tott magának, de még a fest-
ményeinek stílusa és techni-
kái is – mind, mind a jelenkori 
valóság megélésének és kife-
jezésének eszközeivé válnak 
a munkáiban.

Kováts Albert arra is utalt, 
hogy az érdi galériában be-
mutatkozó képzőművész erős 
akaratú és tudatos alkotó, 
aki kitartóan és következete-

sen építi fel az életművét. Is-
merős és jellegzetes vonások, 
ismétlődő sorozatok, ciklu-
sok, munkáinak stiláris és 
tartalmi vonulatai alapvetően 
megfigyelhetők és felismer-
hetők. A vonalak pedig a leg-
különfélébb szerepekben tűn-
nek fel. Alkotásai zöme a sö-
tétből induló, barnás színek-
ben, majd fekete árnyalatai-
ban tűnik fel. Egyéb, főként 
papír technikákkal is kísérle-
tezik, ilyenkor a vágás, tépés, 
égetés, ragasztás jellemzi, de 
a legteljesebb kifejezés érde-
kében a grafikái is szakíta-

nak a műfaji tradicionális kö-
töttségekkel, ahogyan festé-
szetében is a saját útját járja.

Annyi biztos, hogy P. Boros 
Ilona művészete már első te-
kintetre megragadja a szem-
lélőt, ha pedig hosszasan el-
mélyednek a munkáiban, 
még több vizuális élményt 
nyújtanak, és még több gon-
dolatot, érzelmet, emléket ké-
pesek bennünk felébreszteni.

A különleges vonalakkal 
átszőtt munkákból álló kiállí-
tás szeptember 5-ig látható a 
Városi Galériában.

n Bálint Edit

Bár korántsem vallásos témájú tárlat, a hit mégis 
minden alkotásban jelen van Bálint Imre festő-
művész első érdi egyéni kiállításán, amelynek 
megnyitójára augusztus 14-én került sor a 
Szepes Gyula Művelődési Központban.

A tárlat anyagát és az al-
kotót Majorné Bániczki Ju-
lianna művésztanár mutat-
ta be az érdeklődőknek. 

„Aki bizonyságot tesz ró-
lam az emberek előtt, arról 
bizonyságot teszek az én 
atyám előtt” – kezdte meg-
nyitó beszédét a Bibliából 
Jézus szavait idézve Major-
né Bániczki Julianna, aki 
úgy vélte, ennél jobban nem 
is lehetne összefoglalni Bá-
lint Imre most látható, Élet-
öröm című tárlatának üze-
netét, ami azért is fontos, 
mert ma egyáltalán nem 
könnyű bizonyságot tenni a 
szabadítóról, hiszen a hitet 
mindenki másként éli meg. 
Ennek ellenére, valamennyi-
en a teremtés csodái va-
gyunk – hangsúlyozta a mű-
vésztanár,  k iemelve: 
mindannyiunkban megvan 

az a képesség is, hogy elgyö-
nyörködünk egy-egy szép 
virágban vagy lepkeszárny-
ban, csak éppen nem beszé-
lünk róla a hétköznapokban, 
mert elsodornak bennünket 
a kevesebb szépséget adó 
kötelezettségeink.

Ritka az a pillanat, ami-
kor igazán képesek va-
gyunk elmélyedni a terem-
tett világ szépségeiben, pe-
dig fontos, hogy észreve-
gyük azt a rengeteg csodát, 
ami körülvesz bennünket! 
A festőművész, Bálint Imre 
életében is volt olyan idő-
szak, amikor hosszabb-rö-
videbb időre le kellett mon-
dania az alkotás öröméről. 
A művészet ekkor háttérbe 
szorult az életében, de to-
vábbra is magában hordoz-
ta a gyermekkori emléke-

ket, a Duna partján elterülő 
Újvidéken megtapasztalt 
élményeket, és amikor újra 
megadatott számára a lehe-
tőség, hogy ecsetet ragad-
jon, immár kötöttségek nél-
kül, felszabadultan bonta-
kozik ki a művészete.

Majorné Bániczki Julian-
na arra hívta fel a jelenlé-
vők figyelmét, hogy a képe-
ket szemlélve érdemes fel-
idézni a szivárvány színeit, 
ugyanis ez a hét szín végül 
egyetlen színben, a napfény 
fehérében egyesül. Bálint 
Imrének ezen a tárlaton 
nincsenek borús képei, hi-
szen még a sötétebb, kevés-
bé élénk színárnyalatai sem 
szomorúságot közvetítenek. 
Mindegyik munkája meg-
nyugtató és kellemes érzést 
kelt bennünk. Noha nem 
bibliai jeleneteket és ko-
rántsem vallásos témájú al-
kotásokat látunk, mégis 
úgy érezhetjük, hogy a hit, 
Jézus feltámadásának di-
csősége, szinte mindegyik 
alkotásban jelen van. Néha 
valóságosan felbukkan a 
kereszt motívuma, máskor 

meg kell keresnünk a kép-
ben, ahogyan a tűz és a víz, 
a napfény és a ború, a jó és a 
rossz, a menny és a Föld el-
lentétei feltűnnek.

A művésztanár Monet 
Szajna-parti impresszióira 
emlékeztetett, amely a 
maga korában hatalmas 
botrányt kavart, de teljesen 
megváltoztatta a művészet-
ről alkotott szemléletet. 
Nem azon kell elmélkedni, 
jó helyen van-e, odaillik-e, 
ami a képen látható, hanem 
az a lényeges, hogy elfogad-
juk, megéljük és használjuk 
is az érzékszerveinket, és 
tudjunk örülni minden cso-
dának, amit a Teremtőtől 
kaptunk.

Bálint Imre művészi kor-
szakának egyik korábbi 

szakaszában pasztellképe-
ket festett, és ennek a tech-
nikának a finomságát sike-
rült átmentenie a markán-
sabb, keményebb kifejezési 
formába, az olajfestmé-
nyekbe is. Majorné Bániczki 
Julianna arra biztatta az 
érdeklődőket: bátran időz-
zenek el egy-egy kép előtt, 
hogy megtalálják az elrej-
tett kereszt motívumát, 
meghallják a vizek zúgását, 
meglássák a természet cso-
dáit: a fákat, virágokat, s 
nem utolsósorban az emberi 
alakokat, arcokat, figurá-
kat, hiszen mindegyik alko-
tásban bőven akad felfedez-
nivaló.

A tárlat szeptember 4-ig 
látható a Szepes Galériá-
ban. n BE

Lassan el kell köszönnünk 
az idei nyártól, a jövő héten 
már elkezdődik a szorgalmi 
időszak. A szeptember azon-
ban a helyieknek ennél töb-
bet is jelent: sokéves hagyo-
mány, hogy a hónap első 
szombatján az Utcabállal in-
dul az Érdi Napok program-
sorozat, amely rengeteg kul-
turális ínyencséget és megle-
petést is tartogat a tartalmas 
kikapcsolódásra vágyók 
számára.

Idén is fergetegesnek ígér-
kező Utcabállal veszi kezde-
tét az Érdi Napok, amelyben 
szinte valamennyi műfajból a 
legjavát kínálják a város la-
kosságának a szervezők, 
köztük a Szepes Gyula Műve-
lődési Központ, a Csuka Zol-
tán Városi Könyvtár, a Vá-
rosi Galéria és a Magyar 
Földrajzi Múzeum.

Ahogy azt már megszok-
hattuk, ezúttal is nagy nevek 
jönnek koncertezni a szep-
tember 5-ei Utcabálra, Érd 
Főterére: fellép többek között 
a By The Way, a Spoon, Dér 
Heni, a Kelemen Kabátban, 
sztárvendégként pedig 22 

órától az Irie Maffia ad kon-
certet. Természetesen a tűzi-
játék sem maradhat el, ami 
21.30-kor kezdődik majd.

Érdi Jazz Napok címmel új, 
remélhetőleg idővel szintén 
hagyománnyá váló koncert-
sorozatnak örülhetnek a mű-
faj szerelmesei szeptember 
6. és 12. között. A Múzeum-
kertben lép majd színpadra a 
Dresch Quartett, a Gáspár 
Károly trió, valamint a Tóth 
Viktor Tercett, a Csuka Zol-
tán Városi Könyvtárban tart-
ja Jazz és Irodalom című elő-
adását a Malko Teatro bol-
gár színtársulat, a Zenei 
Könyvtárban pedig a Ludá-
nyi Tamás Qartettet hallgat-
hatják meg a jazzrajongók.

A Gyermekkönyvtárban 
Vadadi Adrienn íróval talál-
kozhatnak a város legki-
sebbjei. Az Ovis mesék szer-
zője a Leszel a barátom? 
című, 3–6 éves gyerekeknek 
szóló könyvét mutatja be in-
teraktív, mesélő-verselős 
foglalkozás keretében. „Egy 
ideig tényleg arról írtam, 
amik megtörténtek a való-
ságban, de aztán egyik pilla-

natról a másikra kattant 
bennem valami, és csak úgy 
jöttek a kitalált történetek. 
Ehhez hasonlót még soha 
nem éreztem! Sosem fogom 
elfelejteni, ahogy jött egy va-
lós emlék, és a kezem között 
átalakult valami egészen 
mássá. Nagyon izgalmas 
volt!” – vallja a pályafutását 
óvónőként kezdő, kétgyerme-
kes, fiatal írónő. 

Izgalmas közönségtalál-
kozó várja a felnőtteket a 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tárban, ők a Kossuth-díjas 
Bereményi Géza írót, drá-
maírót, dalszövegírót, szín-
házi és filmrendezőt ismer-

hetik meg személyesen. A 
számos műfajban is jeleske-
dő szerző műveiben a „nagy 
generációként” emlegetett 
nemzedék életérzéseit fejezi 
ki. Sokoldalúságát bizonyít-
ja, hogy minden irodalmi mű-
fajt kipróbált, de kiemelke-
dőek filmjei, színpadi művei 
és természetesen a Cseh Ta-
más által előadott dalszöve-
gei is. A könnyűzene kedve-
lőit egyébként Szécsi Pál 
emlékkoncerttel Gergely 
Róbert várja majd.

A képzőművészet szerel-
meseit két kiállítás várja az 
Érdi Napokon. Keppel Már-
ton művészettörténész 

Wegenast Róbert festőmű-
vész, díszlettervező kiállítá-
sát nyitja meg a Városi Galé-
riában, majd másnap a Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-
pontban Füzes Gergely fes-
tőművész tárlatának meg-
nyitóján vehetnek részt, 
amelyen az alkotó munkáit 
Budai Rita művészettörté-
nész ajánlja az érdeklődők 
figyelmébe.

Rejtőzködő értékek a tudo-
mánytörténet műhelyeiből 
címmel tartják meg idén a 
Magyar Földrajzi Múzeum-
ban a hagyományos Balázs 
Dénes Tudománytörténeti 
Konferenciát, amelyen ezút-
tal is számos tudós profesz-
szor, geográfus, muzeológus, 
szociológus, tudománytörté-
neti kutató vesz részt.

Az Érdi Napok változatos 
és gazdag programsorozata 
idén is a hagyományőrző 
Szüreti Mulatsággal zárul az 
ófalusi Pincesoron, amely 
fergeteges utcabállal végző-
dik. A részletes programok-
ról és időpontokról az Érdi 
Napok programfüzetéből tá-
jékozódhatnak.  n Bálint

A jelenkori művész a törvényszerűt, a konstruktív rendet mutatja

A vonal, mint élő valóság és többdimenziós kulcs

A megnyitó percei: P. Boros Ilona, Kéri Mihály művészeti vezető és 
Kováts Albert festőművész

Bálint Imre Életöröm című kiállítása a Szepes Galériában

A Nap vakító fehérjében egyesülnek a szivárvány színei

A művész és alkotásai. Fontos, hogy észrevegyük azt a rengeteg 
csodát, ami körülvesz bennünket

A hit, Jézus feltámadásának dicsősége, szinte mindegyik alkotás-
ban jelen van

Bereményi Géza, Wegenast Róbert, Gergely Róbert az Érdi Napokon

Az Irie Maffia lesz az idei Utcabál sztárzenekara

A 2005-ben alakult Irie Maffia rövid idő alatt az egyik legsikeresebb 
magyar koncertzenekarrá vált
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06-20-264-5293
www.adamklinika.hu
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Az Ecigimester
érdi boltja 2015. 07. 02-től

a Budai útról új helyre (200m-re)költözött!
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
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érdi napok

2015
Szeptember 4., péntek 18 óra
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, felnőttkönyvtár 
DZSESSZ ÉS IRODALOM – MALKO TEATRO 
Tóth Viktor, Lukács Miklós és Hadzsikosztova 
Gabriella közreműködésével. A belépés ingyenes.
Szeptember 6., vasárnap 19 óra
Magyar Földrajzi Múzeum kertje
DRESCH QUARTETT 

Dresch Mihály – tenor- és szopránszaxofon, 
fuhun, ének, Lukács Miklós – cimbalom,  Hock 
Ernő – bőgő, Baló István – dob). Belépő: 1000 Ft.
Szeptember 11., péntek 18 óra
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, zenei könyvtár 
LUDÁNYI TAMÁS QUARTET
Ludányi Tamás, Tálas Áron, Czírják Tamás, 
Bögöthy Ádám. A belépés ingyenes.
Szeptember 12., szombat 19 óra
Magyar Földrajzi Múzeum kertje
GÁSPÁR KÁROLY TRIÓ 
Gáspár Károly - zongora, Orbán György - 
bőgő, Csízi László - dob. Vendég: Winand 
Gábor énekes. Belépő: 1000 Ft.
Szeptember 13., vasárnap 19 óra
Magyar Földrajzi Múzeum kertje
TÓTH VIKTOR TERCETT 
Tóth Viktor – szaxofon, Orbán György – nagy-
bőgő, Hodek Dávid – dob. Belépő: 1000 Ft.

Dresch 
Mihály

2015. szeptember 5., szombat 10.30 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ
TESTVÉRVÁROSOK TALÁLKOZÓJA
Kerekasztal-beszélgetés: 2015 – a fejlesztés eu-
rópai éve, a II.világháború befejezésének 70. 
évfordulója jegyében. Témák: millenniumi fejlesz-
tési célok (MDO), testvérvárosi fejlesztési tervek, a 
II.világháború befejezésének 70. évfordulója.

Szeptember 9., szerda 10 óra
Csuka Zoltán Városi Könyvtár,  
gyermekkönyvtár 
VADADI ADRIENN óvónőből lett író tart 
mesélős-verselős foglalkozást óvodásoknak

Szeptember 9., szerda 17 óra 
Szepes Gyula Művelődési Központ
GERGELY RÓbERT:  
SZÉCSI PÁL EMLÉKKONCERT 
Belépő: 1000 Ft.

Szeptember 9., szerda 17 óra
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, 
felnőttkönyvtár 
TALÁLKOZÓ bEREMÉNYI GÉZÁVAL

Szeptember 11., péntek 18 óra

Érdi Galéria
WEGENAST RÓbERT  
feStőMűVÉSZ KiállítáSa

Szeptember 12., szombat 15 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ
füZeS GerGely feStőMűVÉSZ tárlata

Szeptember 17., csütörtök 10 órától
Magyar Földrajzi Múzeum
bALÁZS DÉNES TUDOMÁNYTöRTÉNETI 
KONFERENCIA 
Rejtőzködő értékek a tudománytörténet műhe-
lyeiből – A Teleki Sámuel-érem átadása.

14.00 órától a főtéren, a gloriett alatt
A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KöNYVTÁR  
és szolgáltatásai népszerűsítése.

SZíNPaD
13.00 óra: ÉRDI TÁNCCSOPORTOK  
 bEMUTATÓJA: 
 black Time Sportegyesület,  
 bonton TáncSport Egyesület,  
 Érdi Torna Club,
 Fashion-Dance Tánc Stúdió,  
 Frutti TáncSport Egyesület,  
 Masters SE .

15.00 óra:  VITÉZ LÁSZLÓ  
 – fabula Bábszínház 

Szeptember 5., szombat 14 órától
Városközponti sétány

16.15 óra:  STAGE DOOR 
17.30 óra:  KISS COMPANY
18.30 óra: bY THE WAY
19.00 óra  DÉR HENI 
19.30 óra:  SPOON 
20.00 óra: KELEMEN KAbÁTbAN – Élő!
21.20 óra:  T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
 polgármester köszöntője
21.30 óra:  tűZijátÉK
22.00 óra:  IRIE MAFFIA – Élő!

IrIe MaffIa

KeleMen Kabátban

Szeptember 19., szombat 12 órától

Ófalu
SZüRETI MULATSÁG
12.00 óra: Lovas kocsis felvonulás indul  
 a Termál Hotel elől fúvószenekarral  
 és néptáncosokkal
14.30 óra: Termál Hotel előtt tánc, majd zenés  
 felvonulás a Pincesorra.
15.00 óra: Szőlőáldás a Szent Donát-szobor-
nál. Szőlőtaposás, mustkóstolás.

16.00 óra: Szüreti vidám műsorok  
 a Pincesor színpadán
Sztárvendég: a BALKÁN FANATIK együttes
20.00 óra: Utcabál élő zenével

balKán fanatIK

ÉRD MÁR RÉGEN VÁROS 
VOLT, amikor ezt mondta ne-
kem Z. Pisti. A  családjuk 
valahonnan keletről, Szat-
márból került ide, a főváros 
árnyékába. Mondhatnám, 
jellegzetes érdi történet az 
övék. Pontosítanom kell: az 
ide költözésük idejében volt 
jellegzetes. Ugyanis félreve-
zető csak úgy általában va-
lamit mondani, bármit mon-
dani Érd várossá válásának 
folyamatáról, ha csak annyit 
mondunk, hogy a város lakói 
zömében „ide költözöttek”.

Ez akkor is így van, ha 
mára már szinte értelmet-
lenné vált az a fajta „érdi-
ség” fogalom, amely még Érd 
városi rangra emelkedése-
kor – fenntartásokkal ugyan 
–, de használható volt bizo-
nyos körülmények között. 
Akkor ez a megkülönbözte-
tés arról szólt, hogy a 
szóbanforgó személy, vagy a 
családja, mióta lakik ebben 
a helységben. Bizonyos 
anakronizmus már akkor is 
volt ebben, annak ellenére, 
hogy a város téli lakósságá-
nak másfélszerese volt a 
nyári. Ki gondol ma már 
arra, hogy a II. világháborút 
követően a nagyközség, 
vagyis „a falu”, vagyis Érd, 
egészen mást jelentett, mint 
később.

Legrégebbi, eredeti része 
a Duna melletti kéttucatnyi, 
esetleges vonalvezetésű 
utca, Ófalu. Ez mára az M6-
os töltésével elfalazott vá-
rosrész, amelyet kétszer 
egypályás autóút és egy gya-
logjárda köt össze magával a 
várossal. (Kerékpárút sincs, 
pedig az ófaluiak és heti pi-
acra menők egy része rend-
szeresen kerékpárral közle-
kedik.) A Széles utcai piac-
cal szembeni üres dombol-
dal, az egykori, felszámolt 
„ráctemető”, amely valami-
kor már a falun kívül esett.

A régi Érdhez csatlakozik 
Újfalu, amelyet az akkori 
birtokos Batthyány gróf tele-
pített, ezért ez rendezett, két 
párhuzamos utca körül ala-
kult ki. A Dunától távolabbi 
határa lényegében a Budáról 
nyugatra vezető országút 
volt, majd a két, itt még pár-
huzamos vasútvonal. Körös-
körül, a néhány major mel-
lett, a parcellázott legelőkön, 
szőlők, gyümölcsösök és er-
dők helyén, az egész mai vá-
ros területén azután „tele-
pek” létesültek. Üdülő-, nya-
ralótelepek. Újtelep, Tisztvi-

selőtelep, Tusculanum, Pos-
tástelep, Weekend-telep. Ta-
lálkoztam még a Bem tértől 
(az egykori Ilka majortól) 
nem messze lakó nénivel, aki 
büszkén mesélte, hogy ők 
még a Weekend-telepre köl-
töztek Érdre. A kedvezmé-
nyesnek látszó ajánlatok 
mellett voltak szinte lakha-
tatlan területek, mint azt Ur-
bán László közölte nemrég 
az egyik előző Sajtótükör-

ben: pl. Érdliget mély fekvé-
sű részei. És természetesen 
voltak tehetős embereknek 
is nyaralói, villái, színész-
nők től a kormányzóig.

Korábban, a parcellázá-
sok előtt mezőgazdasággal, 
állattenyésztéssel foglalko-
zó falu népe iparosokkal 
egészült ki, majd a falusi la-
kosság kezdett vegyes ösz-
szetételű népességgé változ-
ni. Ez tükröződik a városré-
szek elnevezésében is. Ma 
már az érdiek nagyon kis 
része él mezőgazdaságból, 
de még vannak, nekem is is-
merős családok, akik sző-
lész-borászok, gyümölcs/
őszibarack-termesztők. Jól 
képzett, nem egy esetben 
diplomás mezőgazdasági 
szakemberek. Azonban a la-

kosság zöme még ma is a fő-
városba ingázik. Ez még ak-
kor is sajnálatos, ha saját 
autón, vagy az utóbbi évek-
ben sokat javult helyközi au-
tóbusz-közlekedéssel, vagy 
a zónázó vonaton történik.

n  n  n

SZOMBATON LEME-
GYÜNK A FALUBA – Park-
városból. Ugyanis ismerő-
söm mondata Tuscu-

lánumban hangzott el, a 
Szent István út közepe táján. 
Valamikor, vagy harminc 
éve történhetett a dolog, ami-
kor már állt a Művelődési 
Ház és a lakótelep is. Akkor 
már ott városnak látszott a 
város, azon a részen kissé 
ugyan még sivár, de mégis 
városi beépítéssel. Ha jól em-
lékszem, még mozielőadás is 
volt. Érthető hát, hogy szom-
baton, a még csak itt-ott, hé-
zagosan és esetlegesen be-
épített domboldali városrész 
fiatal lakója úgy tekintett a 
település fejlettebb, komfor-
tosabb részére, mint a ritkán 
lakott tanyáról a kissé iri-
gyelt, de szórakozást biztosí-
tó falura a külterületi fiatal-
ság. A szóhasználat pedig 
még tükrözte a távoli ország-

rész megszokott rendjét. Ar-
rafelé, a keleti vidékeken 
jártamban-keltemben, elein-
te engem meglepett például, 
hogy a cigányok azt mond-
ták, nem a magyarok, hanem 
a parasztok nyelvétől külön-
bözik a nyelvük, különböz-
nek a szokásaik.

Ma már, többgyerekes ér-
diként, talán nem is emlék-
szik a fiatalember ismerő-
söm arra a most idézett mon-

datára. Bennem egy nem 
régi olvasmányom közben 
bukkant föl az a régi mozza-
nat.

n  n  n

„ÉRD, Ófalun és Újfalun 
túli, településrészeinek ki-
alakulása 1923-ban kezdő-
dött a Károlyi-féle parcellá-
zásokkal.” – így kezdi 
Pokorny Ferenc a Városi 
Könyvtárban fellelhető visz-
szaemlékezéseit Újtelep vá-
rosrész kialakulására, régen 
volt életére, „történéseire”. 
Ebben olvastam a következő 
mondatokat: „A kezdetekben 
nem összefüggő, és a több-
nyire csak kitaposott föld-
utakon megközelíthető tele-
pülésrészek különböző, – ál-
talában rájuk jellemző – el-

nevezéseket kaptak. (…) Fő-
leg a fővárosból vidékre te-
lepülni, de azért annak kö-
zelében maradni szándéko-
zókat vonzotta e vidék. (…) 
Jobbára kispénzű emberek 
vásárolták a telkeket, mert 
a vásárlás még azzal a ked-
vezménnyel is járt, hogy a 
vételárat akár részletekben 
is lehetett fizetni. Sokan, 
megvásárolt telkükre kez-
detben csak hétvégeken jár-
tak ki „gazdálkodni”. In-
kább csak szerszámkamra-
ként szolgáló alkalmatossá-
gokat, esetleg már hétvégi 
ház jellegű ideiglenes épít-
ményeket húztak fel, amit 
később aztán akár többszöri 
átépítéssel, végleges letele-
pedésük helyéül, lakóházzá 
fejlesztettek. (…) Újtelep, mi-
vel eléggé távol esett a község 
központjától, közellátását il-
letően önállóságra töreke-
dett, így szívesen és szép 
számban telepedtek meg itt 
iparosok, kereskedők. (…) 
Sajnos, azonban ha orvos 
kellett, akkor az a „faluból” 
jött, rendszerint lovas fo-
gattal, vagy később autó-
val. Patikaszert is a falu-
központból, Újfaluból lehe-
tett hozni, mert gyógyszer-
tára Érdnek csak ott volt, 
illetve még egy volt Ófalu-
ban is. Hivatalos ügyeket 
intézni is a faluba kellett 
menni gyalog, esetleg aki 
tudott kerékpározni és volt 
is neki, akkor hát azzal.”

Ugyancsak őnála olvas-
tam, hogy „Az újtelepi em-
ber, csak egyszerűen ’falu’-
nak nevezte az akkori Újfa-
lut, a mai városközpontot. 
Hová mész? – kérdezték 
egymástól az emberek. Me-
gyek a faluba a községházá-
ra, piacra, orvoshoz stb. – 
volt rá a válasz. Csendes, 
nyugodt élet folyt itt. A hét 
meghatározott napjain 
jött az ügyeletes koldus, a 
kisbíró, a sóskúti boros 
ember, a ’battai halas asz-
szony, a pilisi meszes, a fel-
vidéki drótostót, a fagylal-
tos stb. ahogy ez az ország 
más tájain is szokásban 
volt a háborút megelőző 
években, és még azután is 
néhány évig.”

n  n  n

MA IS JÓ LENNE, ha úgy 
lenne, mint a vissza emlék e-
zésben: „Itt mindenki is-
merte és tisztelte is egy-
mást.”

 n Votin József

Szombaton lemegyünk a faluba…

Ófalu. Illusztráció a szerző, Egy érdlakó feljegyzései c. könyvéből
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HÉTFŐ
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

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

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

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

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra 
Popzene mindenkinek

19.00  Sztárportré 
– sztárok a mikrofonnál

20.00  Kis esti zene

KEDD
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

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

10.00  Irodalom óra 
  Hangoskönyv sorozat

11.00  Sztárportré ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra 
Popzene mindenkinek

19.00  BigyóAz Érd FM 101.3 technológiai 
magazinja

20.00  Kis esti zene

SZERDA
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

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

10.00  Irodalom óra 
  Hangoskönyv sorozat

11.00  Bigyó ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Filmszerész 

Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00  Rockbarlang 

Gidófalvi Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

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

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Filmszerész ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek 
19.00  JazzPresszó Birta Mikivel 

Az Érd FM 101.3 dzsesszmagazinja
20.00  Hallgass hazait 

– magyar zenék magazinja

PÉNTEK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

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

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  JazzPresszó ism.
12.00  Tánczenei koktél

14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 
Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra   Popzene mindenkinek
19.00  Esti Mix Pop, duma, satöbbi

SZOMBAT
8.00  Hétvége Nagy Emesével 

Az Érd FM 101.3 hétvégi információs 
műsora

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Sztárportré ism.
15.00  Köztünk marad! 

Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 
magazinja

16.00  Aréna 
Az Érd FM 101.3 sportmagazinja

18.00  HeuRéka Az Érd FM 101.3 életmód 
magazinja

20.00  Kis esti zene

VASÁRNAP
8.00  Hétvége Nagy Emesével 

Az Érd FM 101.3 hétvégi információs 
műsora

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Heti Téma 

A hét legfontosabb hírei
16.00  JazzPresszó ism.
17.00  Heti menü 

Az Érd FM 101.3 gasztromagazinja
18.00  HeuRéka 

Az Érd FM 101.3 életmód 
magazinja

20.00  Kis esti zene

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. augusztus 31-től szeptember 6-ig

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23-365-490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől pénte-
kig 10-től 18 óráig, hétvégén 
rendezvénytől függően, a ren-
dezvény előtt 1 órával.
Kérjük, iratkozzon fel hírle-
velünkre!

ÉRDI NAPOK – UTCABÁL
Kirakodóvásár, vidámpark, 
koncertek, előadások
Szeptember 5-én, szombaton 14 órától
Az utcabál programjai 
ingyenesek!

Program
14.00  Bemutatkozik a Csuka 

Zoltán Városi Könyvtár
15.00  Fabula Bábszínház: 

Vitéz László
16.15 Stage Door
17.30 Kiss Company
18.30 By The Way
19.00 Dér Heni
19.30 Spoon
20.00 Kelemen Kabátban
21.20  T. Mészáros András 

Polgármester 
Köszöntője

21.30 Tűzijáték
22.00 Irie Maffia

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

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

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

A KÁRPÁT-MEDENCE 
TUDOMÁNYOS FELTÁRÓI
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft
3276 EXPEDÍCIÓS NAP, 
A MÚZEUMALAPÍTÓ 
BALÁZS DÉNES 
GEOGRÁFUS 
ÚJRAOLVASVA
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft
HELY- ÉS 
SPORTTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÁS
Teljes árú jegy: 400 Ft

Kedvezményes jegy: 200 Ft
Valamennyi kiállítás megte-
kintésére jogosító teljes árú 
jegy 1000 Ft, a kedvezményes 
jegy ára 500 Ft, tárlatvezetési 
díj 3000 Ft kiállításonként.

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS
A HOSSZÚ FEHÉR 
FELHŐK FÖLDJÉN

Kércz Tibor új-zélandi termé-
szetfotói
Megtekinthető december 31-ig.
A kiállításra a belépés díjta-
lan!

A múzeum tetőtéri előadó-
terme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális,  

közművelődési  
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra.  
Esküvő, gyerekprogramok, 

politikamentes  
rendezvények. Információ: 

Kovács Nóra 06-23-363-036.

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06-23-365-470
www.csukalib.hu

Rendezvényeinkről, a könyv-
tár szolgáltatásairól és díjsza-
básáról érdeklődjön a fenti te-
lefonszámon vagy honlapun-
kon.

A könyvtár részlegeibe 18 éves 
korig és 70 éves kor felett IN-
GYENES a beiratkozás. Csalá-
di jegy váltása, érvényes diák-
igazolvány, pedagógusigazol-
vány és nyugdí jasigazolvány 
is kedvezményre jogosít.

A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos tí-
pusú anyagának (CD, DVD) köl-
csönzésére nem vonatkoznak!

KÖNYVTÁR AZ 
UTCABÁLON
Totók, játékok, rejtvények, in-
gyenes beiratkozás, akciós 
áron megvásárolható köny-
vek, könyvtári katalógusok 
használata, ismertetők, aján-
lók.
A Fő téren a Gloriett alatt
Szeptember 5-én, szombaton, 14 órától

Felnőttkönyvtár
ÉRDI NAPOK
Jazz és irodalom – A Malko 
Teatro műsora
Közreműködők: Hadzsi-
kosztova Gabriella, Tóth Vik-
tor és Lukács Miklós
Szeptember 4. péntek, 18 óra

Gyermekkönyvtár
KIÁLLÍTÁS
A költészet napi rajzpályá-
zat díjnyertes alkotásaiból. 
Minden alkotót, pedagógust és 
családtagot szeretettel vá-
runk!
Nyitvatartási időben folyamatosan

Zenei könyvtár
KIÁLLÍTÁS
Visszatekintő
Válogatás korábbi rajzpályá-
zataink díjnyertes munkáiból 

– III. helyezettek és Különdíja-
sok.
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

AUGUSZTUS 31., HÉTFŐ
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Jazzland ism. 20. rész
20.00  Labdarúgó-mérkőzés 

Érd–Gödöllő
21.40  Közlekedés XXI.  15/9. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
22.10  Híradó
22:25  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

SZEPTEMBER 1., KEDD
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fény-Kép 

Kulturális magazin
20.00  Vámos Miklós műsora 21. rész
20.55  Örökségünk  15/9. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
21.25  Tea két személyre 21. rész
21.55  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
22.25  Híradó
22:40  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

SZEPTEMBER 2., SZERDA
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás Sportmagazin
20.00  KalandoZoo 21. rész
20.30  Mozgás Sportmagazin

21.00  Régi idők focija színes, magyar 
filmszatíra R: Sándor Pál

22.20  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

22.50  Híradó
23:05  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Kézilabda-mérkőzés 

Érd–Vác
21.00  Tea két személyre 22. rész
21.30  Sztárportré 9. rész
22.00  Mozgás ism. Sportmagazin
22.30  Léptünk koppan ódon köve-

ken 30/8. rész 
színes, magyar ismeretterjesztő 
filmsorozat  R: Seregély István

22.00  Híradó
22:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Tea két személyre 22. rész
20.00  Jazzland 21.rész
20.30  Szeressétek Ódor Emíliát!  

színes, magyar játékfilm, 
R: Sándor Pál

21.45  Mozgás Sportmagazin
22.15  Híradó

22:30   Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19.30  Polgár-társ 

Vallási, nemzetiségi, civil 
társadalmi magazin

20.00  Épitészet XXI.  15/10. rész 
ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Életem Afrika 17/17. rész 
Ismeretterjesztő sorozat

21.00  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

21.00  Régi idők focija 
színes, magyar filmszatíra 
R: Sándor Pál

SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
19.00  Tea két személyre 

22. rész ism.
19.30  Polgár-társ ism. 

Vallási, nemzetiségi, civil 
társadalmi magazin

20.00  Épitészet XXI.   15/10. rész 
ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Érdi Panoráma ism. 
heti események összefoglalója

20.30  Szeressétek Ódor Emíliát!  
színes, magyar játékfilm, 
R: Sándor Pál

ZENÉLŐ UDVAR A MÚZEUMKERTBEN:
Szeptember 6. vasárnap 19 óra
DRESCH QUARTETT

Szeptember 12. szombat 19 óra
GÁSPÁR KÁROLY TRIÓ & WInAnD GÁbOR

Szeptember 13. vasárnap 19 óra
TÓTH VIKTOR TERCETT

A CSUKA ZOLTÁn VÁROSI KönYVTÁRbAn:
Szeptember 4., péntek 18 óra
DZSESSZ ÉS IRODALOM - MALKO TEATRO

A ZENEI KÖNYVTÁRBAN:
Szeptember 11. péntek 18 óra
LUDÁnYI TAMÁS QUARTET

A ZENÉLŐ UDVAR programjaira a belépő 1000 Ft, 
a KÖNYVTÁR rendezvényein a részvétel ingyenes.
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A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott 
időre, 2015. október 1-től 2020. 
szeptember 30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
A fenntartó önkormányzat kulturális 
stratégiájának, közművelődési kon-
cepciójának végrehajtása, fejleszté-
si javaslatok kidolgozása. Annak 
biztosítása, hogy a közművelődési 
intézmény az alábbi feladatokat 
magas színvonalon ellássa. A város 
közművelődési igényeinek felméré-
se, művészeti értékeinek feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési 
szokások gondozása, gazdagítása, 
különös tekintettel a nemzetiségi 
kulturális hagyományokra. Együtt-
működés a fenntartó illetékes szer-
vezeti egységeivel; együttműködés 
a város intézményeivel, a kulturális 
tevékenységet végző civil szerveze-
tekkel, egyházakkal. Az ismeretszer-
ző, az amatőr alkotó, művelődő 
közösségek tevékenységének 
támogatása. Öntevékeny, önképző 
tanfolyamok, képzési lehetőségek 
megszervezése. A szabadidő érté-

kes, tartalmas, színvonalas eltöltésé-
hez minőségi színtér biztosítása. A 
pályázatban kidolgozott vezetői 
program és a fenntartó által jóváha-
gyott közművelődési program alap-
ján történő feladatellátás. Az intéz-
mény rendeltetésszerű és gazdasá-
gos működésének biztosítása. A 
munkáltatói jogok gyakorlása az 
intézményben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a(z) 150/1992. 
(XI.20.) Korm. rendelet, valamint az 
Érd Megyei Jogú Város fenntartásá-
ban működő közművelődési és köz-
gyűjteményi intézményekben dol-
gozó közalkalmazottak juttatásai-
nak szabályairól szóló 8/2008. (II.22.) 
önkormányzati rendelet rendelke-
zései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés;
• Közművelődési végzettség és szak-
képzettség vagy nem szakirányú 
egyetemi végzettség és felsőfokú 
szakirányú munkaköri szakvizsga;
• Felsőfokú közművelődési vég-
zettség nek és szakképzettség nek, 
vagy a felsőfokú szakirányú mun-
kaköri szakvizsgájának megfelelő 
feladatkörben legalább öt éves szak-
mai gyakorlat;
• Kiemelkedő közművelődési tevé-
kenység;

• Büntetlen előélet, illetve annak té-
nye, hogy a pályázó nem áll közmű-
velődési intézményben végezhető 
tevékenység folytatását kizáró fog-
lalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
• A beosztás ellátásához szükséges 
magyar nyelvtudás;
• Magasabb vezető beosztás ellá-
tására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jog-
viszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
• Szakirányú egyetemi végzettség;
• Intézményvezetői tapasztalat;
• Angol vagy német nyelvből társal-
gási szintű nyelvtudás.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
• A végzettséget igazoló okiratok 
egyszerű másolata;
• A jogszabályban meg határozot tak 
szerinti legalább öt év szakmai gya-
korlatot igazoló okiratok egyszerű 
másolata;
• Szakmai önéletrajz;
• A kulturális szakemberek szervezett 
képzési rendszeréről, követelmé-
nyeiről és a képzés finanszírozásáról 
szóló rendelet szerint akkreditált, 
államháztartási és vezetési ismere-
teket nyújtó tanfolyam elvégezését 
tanúsító okirat egyszerű másolata, 
vagy az annak elvégzésére irányuló 
szándéknyilatkozat, illetve jogsza-

bályi mentesülés esetén a mentsülés 
alapjául szolgáló okiratok egyszerű 
másolata;
• Szakmai helyzetelemzésre épülő 
vezetési program a fejlesztési elkép-
zelésekkel;
• Három hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány;
• Arról szóló nyilatkozat, hogy a pá-
lyázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással ösz-
szefüggésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul;
• Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettség vállalásáról.

A beosztás betölthetőségének 
időpontja:
A beosztás legkorábban 2015. októ-
ber 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. augusztus 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Kétszeriné Per-
laki Csilla - közművelődési referens 
nyújt, a 23/522-349-os telefonszá-
mon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Polgármester címére történő meg-
küldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. 
). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 14/33635/2015, 

valamint a beosztás megnevezését: 
Közművelődési szakember II.
• Elektronikus úton Körmöczi Jó-
zsefné részére a jkormoczi@erd.hu 
E-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
Pályázót a határidő lejártát követő 
21 napon belül kinevezési, megbízá-
si jogkör gyakorlója által létrehozott 
legalább háromtagú, a betöltendő 
munkakör feladatait érintően szak-
értelemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg. A szakértői bizottsági 
meghallgatást és véleményezést 
követően Érd MJV Önk. Köznev. és 
Műv. Biz. személyesen is meghall-
gatja a pályázót. A szakértői bizott-
ság írásba foglalt véleményét mérle-
gelve, a Köznev. és Műv. Biz. javasla-
tára a végleges döntést Érd MJV KGY 
hozza meg.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2015. szeptember 24.
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje:
• www.erd.hu - 2015. július 4.
• Érdi Újság
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
A pályázatot mellékletekkel együtt, 
három nyomtatott példányban és 
elektronikusan kérjük benyújtani. 
A végleges döntést Érd MJV Közgyű-
lése hozza meg a benyújtási határ-
időt követő 30 napon belül.

1. A közszolgáltatás működési 
területe: Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területe.
2. A közszolgáltató feladata:
A kötelező kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatás (továbbiakban: köz-
szolgáltatás) szervezett ellátása 
kiterjed a lakosság és a nem termé-
szetes személyek tulajdonát képe-
ző lakás célú és más helyiségben 
épülő, vagy már használatban lévő 
tüzelőberendezés égéstermékei-
nek elvezetésére szolgáló kémény 
– ideértve a tartalékkéményt is –, 
valamint tartozékainak műszaki 
felülvizsgálatára, ellenőrzésére, 
tisztítására, égéstermék összetéte-
lének vizsgálatára, CO-jelzők ellen-
őrzésére és szakvélemény adására.
A kéményseprő körzetekben a 
szolgáltató a 63/2012.(XII.11.) BM. 
rendeletben meghatározott fel-
adatok teljes körét, valamennyi 
tulajdonos tekintetében köteles 
ellátni.
3. Pályázati feltételek:
A pályázati eljárásban csak olyan 
szolgáltató vehet részt, aki/amely 
érvényes cégbejegyzéssel rendel-
kezik vagy szerepel az egyéni vál-
lalkozók nyilvántartásában, és 
megfelel a jogszabályokban fog-
lalt feltételeknek, valamint
• a szolgáltatás tényleges ellátásá-
ra büntetlen előéletű és szakirányú 

szakképesítéssel rendelkező alkal-
mazottakat foglalkoztat,
• rendelkezik a feladat biztonságos 
és szakszerű ellátásával arányban 
álló szakemberlétszámmal és tech-
nikai felszereltséggel,
• a  szolgáltatás  megkezdésekor 
tulajdonában, bérleményében 
olyan érdi telephely van, amely 
alkalmas a közszolgáltatás végzé-
séhez szükséges eszközök és 
berendezések tárolására,
• a szolgáltatást végző személyek-
nek munkavégzésük során 
kéményseprő formaruhát és egyé-
ni védőfelszerelést biztosít,
• vállalja  ügyfélfogadás  tartását, 
pályázatában bemutatja annak 
helyét és gyakoriságát,
• vállalja a szolgáltatás ellátásához 
szükséges nyilvántartási rendszer 
létrehozását, kezelését,
• megfelelő  referenciával  rendel-
kezik, amely biztosítja, hogy a tel-
jes körű szolgáltatási feladatot fele-
lősséggel a kiírt időtartamon belül 
képes ellátni,
• Magyarországi  Kéményseprők 
Országos Ipartestületi tagsággal 
rendelkezik,
• a  kéményseprő-ipari  tevékeny-
ségre kötött felelősségbiztosítási 
szerződéssel rendelkezik,
• vállalja, hogy a  tevékenységét a 
61/2012. (XII.21.) önkormányzati 

rendeletben megállapított díjtéte-
lek alapján végzi,
• nem  áll  felszámolási  vagy  végel-
számolási eljárás hatálya alatt.
4. Szerződéskötési határidő:
A pályázat elbírálását követő 30 
napon belül a nyertes pályázóval a 
közszolgáltatás elvégzésére Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta 5 éves időtartamra szerződést 
köt.
5. A benyújtott pályázatnak tar-
talmaznia kell az alábbiakat:
• cégbírósági  végzés másolatát,  az 
egyéni vállalkozó nyilvántartásba 
vételéről szóló elektronikus levél 
kinyomtatott példányát, vagy az 
egyéni vállalkozók nyilvántartásá-
ból lekért adatszolgáltatás kinyom-
tatott példányát, vagy a vállalkozói 
igazolvány másolatát,
• a  Magyarországi  Kéményseprők 
Országos Ipartestületi tagságról 
szóló igazolást,
• szakemberlétszám  és  technikai 
felszereltség bemutatását, szakirá-
nyú képesítést igazoló okirat má-
solatát,
• az  ügyfélfogadásra  és  az  eszkö-
zök, felszerelések tárolására alkal-
mas telephely bemutatását, vagy 
annak igazolását, hogy a szolgálta-
tás megkezdésekor tulajdonában, 
bérleményében ennek megfelelő 
telephely fog a rendelkezésre állni,

• a pályázó nyilatkozatát a közszol-
gáltatás teljes körű ellátásának vál-
lalásáról,
• referenciák ismertetését, amelyek 
tartalmazzák a szolgáltatást igény-
be vevő által kiadott igazolást a tel-
jesítés minőségéről,
• ügyfélfogadás tartása helyének és 
gyakoriságának bemutatását,
• a szolgáltatás ellátásához szüksé-
ges nyilvántartási rendszer bemu-
tatását,
• kéményseprő-ipari tevékenységre 
kötött felelősségbiztosítás meglé-
tének igazolását,
• nyilatkozatot annak a vállalásáról, 
hogy a tevékenységét 2015. évben 
a 61/2012. (XII.21.) önkormányzati 
rendeletben megállapított díjtéte-
lek alapján végzi.
6. A pályázat benyújtásának 
ideje, helye, módja:
A pályázatok benyújtásának (beér-
kezésének) határideje: 2015. októ-
ber 15., 16.00 óra.
A pályázatokat Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalában 
(2030 Érd, Alsó u. 1–3,), Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Polgár-
mestere címzéssel kell benyújtani.
A pályázatokat zárt borítékban, a 
„Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
– pályázat” feltüntetésével kérjük 
benyújtani.
A pályázat felbontásának ideje: A 
Városfejlesztési, Városüzemelteté-

si és Vagyongazdálkodási Bizott-
ság október havi rendes ülésének 
időpontja.
7. A pályázatok elbírálásának 
időpontja, szempontjai:
A pályázatok elbírálásának idő-
pontja: Érd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlésének 2015. november havi 
rendes ülése.
A kiíró az összességében legelő-
nyösebb ajánlatot adó pályázóval 
köt szerződést (többek között: a 
közszolgáltatási díj hatályos önkor-
mányzati rendelet szerinti vállalá-
sa, szakemberlétszám, szakmai 
felkészültség, referenciák), azzal, 
hogy a pályázat elbírálásánál 
előnyt élvez az a pályázó, aki iga-
zolja köztartozás-mentességét.
Érvénytelen a benyújtott pályázat, 
ha:
• a pályázó nem jogosult a közszol-
gáltatás ellátására,
• azt a pályázat benyújtására meg-
határozott határidő eltelte után 
nyújtották be,
• az  nem  felel  meg  e  pályázati  ki-
írásban meghatározottaknak.
Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a 
pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa!
A pályázati eljárásról felvilágosítást 
ad: Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Iroda, tel.: 
06-23-522-391.

Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Köznevelési és Műve-
lődési Bizottsága a 42/2015.
(VI.18.) KÖMÜB határozata alap-
ján meghirdeti az Esélyteremtő 
Ösztöndíj pályázatot. A pályá-
zati kiírás a www.erd.hu honla-
pon 2015. augusztus 17-én lett 
közzétéve, a pályázat benyújtásá-
nak határideje a megjelenéstől 
számított 30. nap: 2015. szep
tember 15.

Az ösztöndíj célja
Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlése az Esélyte-
remtő Ösztöndíj alapításával 
lehetőséget és segítséget kíván 
biztosítani a tehetséges érdi 
tanulók számára az alap- és 
középfokú oktatásban folytatott 
tanulmányaikhoz, remélve, hogy 
közülük sokan a város képzett 
szakembereivé válnak.

Jogosultsági feltételek
Az Esélyteremtő Ösztöndíj elnye-
résének feltétele, hogy a pályázó 
nappali tagozaton, államilag elis-
mert hazai vagy külföldi oktatási 
intézményben:

a) Alapfokú, illetve középfokú 
tanulmányokat folytat, 
b) Érd Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területén lakóhellyel 
rendelkezik, 
c) tanulmányi eredménye 3,5-es 
átlagot eléri,

d) magatartása jó vagy példás, és 
e) igazolatlan mulasztása nincs.

Ezenkívül a következő feltételek 
közül legalább egynek is fenn 
kell állnia: 
a) a pályázó hátrányos vagy hal-
mozottan hátrányos helyzetű,
b) családba fogadott, 
c) átmeneti nevelésben részesü-
lő,
d) védelembe vett, 
e) ideiglenes hatállyal elhelye-
zett,
f) utógondozói ellátásban része-
sülő. 

A Köznevelési és Művelődési 
Bizottság a pályázatok elbírálása 
során az alábbi szempontok és 
sorrend alapján dönt: 
a) a pályázó tanulmányi eredmé-
nye,
b) a pályázó családjában élő 
eltartottak száma,
c) a család egy főre jutó jövedel-
me.

Családként kell figyelembe venni 
a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) 
bekezdésében foglalt közeli hoz-
zátartozókat.

Alapfokú oktatási intézményben 
folytatott tanulmányok esetén az 
ösztöndíjban az ötödik évfo-
lyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának 
szabályai

Pályázni a Pályázati űrlap kitölté-
sével és az abban meghatározott 
kötelező mellékletek csatolásá-
val lehet. 
A pályázatot – a pályázó által alá-
írva – 1 példányban, zárt boríték-
ban kell benyújtani személyesen 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján (Polgárok 
Háza, Alsó u. 3.), vagy postai úton. 
A postai úton benyújtott pályá-
zat esetében a benyújtási határ-
időn a postára adás idejét kell 
érteni. A borítékon fel kell tüntet-
ni: „Esélyteremtő Ösztöndíj 
pályázat”.
Pályázati dokumentáció átvehe-
tő a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján, vagy letölt-
hető a www.erd.hu honlapról a 
Pályázatok, álláshirdetések rovat-
ból. 
A pályázat benyújtási határ-
ideje a kiírásnak az önkor-
mányzat honlapján történő 
megjelenést követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása

Az Esélyteremtő Ösztöndíj oda-
ítélésről a Köznevelési és Műve-
lődési Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának határ-
ideje a benyújtási határidő letel-
tétől számított 15. munkanap.

Az elbírálás során a Köznevelési 
és Művelődési Bizottsága határ-
időn túl benyújtott vagy formai-
lag nem megfelelő pályázatokat 
a bírálatból kizárja, minden 
határidőben benyújtott, formai-
lag megfelelő pályázatot pedig 
érdemben elbírál. 
A döntés ellen jogorvoslatnak 
helye nincs, a döntésről a pályá-
zókat a Bizottság írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és 
folyósítása

Az ösztöndíjban részesülők mini-
mum 5.000 forint, maximum 
10.000 forint havi támogatásban 
részesülnek az oktatási év 10 
hónapjára. 
A megítélt ösztöndíjat az önkor-
mányzat minden hónap 10-éig 
bankszámlára utalja át vagy azt a 
Polgármesteri Hivatal pénztárá-
ban lehet felvenni. A tanév során 
a kifizetés módjának megváltoz-
tatására nincs lehetőség. Alapfo-
kú oktatásban részt vevő jogo-
sult esetén a kifizetés a törvényes 
képviselő részére történik.
A félévi bizonyítvány kézhez-
vételét követően az ösztöndíj 
továbbfolyósításához a tanu-
lói jogviszonyt február 28-ig 
igazolni kell. 

A benyújtási határnapot követő-
en beérkezett vagy postára adott 
igazolásokat érvénytelennek kell 

tekinteni. Utólagos hiánypótlás-
ra nincs lehetőség.
A tanulói jogviszony igazolás hiá-
nya esetén a második félévi ösz-
töndíj folyósítását meg kell szün-
tetni. 
Ha az ösztöndíjra jogosult az ösz-
töndíját két hónapot meghala-
dóan nem veszi fel, az ösztöndíj 
megszüntetésre kerül. 
Ha a tanulmányi jogviszony szor-
galmi időben a tanulónak felró-
ható módon megszűnik, az ösz-
töndíjat meg kell szüntetni, és a 
tanév során átutalt ösztöndíj 
arányos részét vissza kell fizetni.
Az Esélyteremtő Ösztöndíj meg-
szüntetéséről a Köznevelési és 
Művelődési Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben 
vagy a Tehetséggondozó Ösz-
töndíjban, vagy az Esélyterem-
tő Ösztöndíjban részesíthető. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen 
adó- és tb-járulékfizetési kötele-
zettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelő jövedelemnek 
számít ugyanúgy, mint az intéz-
mények által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési 
Bizottság

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Köznevelési 
és Művelődési Bizottsága a 
41/2015.(VI.18.) KÖMÜB hatá-
rozata alapján meghirdeti 
aTehetséggondozó Ösztöndíj 
pályázatot. A pályázati kiírás 
a www.erd.hu honlapon 2015. 
augusztus 17-én lett közzétéve, a 
pályázat benyújtásának határ-
ideje a megjelenéstől számított 
30. nap: 2015. szeptember 15.

Az ösztöndíj célja
Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlése a Tehet-
séggondozó Ösztöndíj alapí-
tásával lehetőséget és segítsé-
get kíván biztosítani a tehetsé-
ges érdi tanulók számára az 
alap- és középfokú oktatásban 
folytatott tanulmányaikhoz, 
remélve, hogy közülük sokan a 
város képzett szakembereivé 
válnak.

Jogosultsági feltételek
A Tehetséggondozó Ösztön-
díj elnyerésének feltétele, hogy 
a pályázó nappali tagozaton, 
államilag elismert hazai vagy 
külföldi oktatási intézményben:

a) alapfokú, illetve középfokú 
tanulmányokat folytat, 
b) Érd Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területén lakóhellyel 
rendelkezik, és

c) tanulmányi eredménye a 
pályázat benyújtását megelőző 
tanévben kimagasló.

Alapfokú oktatási intézmény-
ben folytatott tanulmányok 
esetén a Tehetséggondozó 
Ösztöndíjban legkorábban a 
nyolcadik évfolyamtól lehet 
részesülni.

A pályázat benyújtásának 
szabályai

Pályázni a Pályázati űrlap kitöl-
tésével és az abban meghatáro-
zott kötelező mellékletek csa-
tolásával lehet. 
A pályázatot – a pályázó által 
aláírva – 1 példányban, zárt 
borítékban kell benyújtani sze-
mélyesen a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálati Irodáján 
(Polgárok Háza, Alsó u. 3.), vagy 
postai úton. A postai úton 
benyújtott pályázat esetében a 
benyújtási határidőn a postára 
adás idejét kell érteni. A boríté-
kon fel kell tüntetni: „Tehet-
séggondozó Ösztöndíj pályá-
zat”.
Pályázati dokumentáció átve-
hető a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy 
letölthető a www.erd.hu hon-
lapról a Pályázatok, álláshirde-
tések rovatból. 
A pályázat benyújtási határ-
ideje a kiírásnak az önkor-

mányzat honlapján történő 
megjelenést követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása
A Tehetséggondozó Ösztöndíj 
odaítélésről a Köznevelési és 
Művelődési Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának 
határideje a benyújtási határ-
idő leteltétől számított 15. 
munkanap.
Az elbírálás során a Köznevelési 
és Művelődési Bizottsága 
határidőn túl benyújtott vagy 
formailag nem megfelelő 
pályázatokat a bírálatból kizár-
ja, minden határidőben benyúj-
tott, formailag megfelelő pályá-
zatot pedig érdemben elbírál. 
A döntésre jogosult a pályáza-
tok elbírálása során az alábbi 
szempontok és sorrend alapján 
dönt: 
a) a pályázó tanulmányi ered-
ménye,
b) a pályázó családjában élő 
eltartottak száma,
c) a család egy főre jutó jövedel-
me.

Családként kell figyelembe 
venni a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 
19. § (4) bekezdésében foglalt 
közeli hozzátartozókat.
A döntésre jogosulta pályázó 
tanulmányi eredményén túl 

figyelembe veheti a műveltségi 
vagy szakmai versenyeredmé-
nyeit is.
A döntés ellen jogorvoslatnak 
helye nincs, a döntésről a pályá-
zókat a Bizottság írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és 
folyósítása

Az ösztöndíjban részesülők 
minimum 5.000 forint, maxi-
mum 10.000 forint havi támo-
gatásban részesülnek a tanév 
10 hónapjára. 
A megítélt ösztöndíjat az 
önkormányzat minden hónap 
10-éig bankszámlára utalja át 
vagy azt a Polgármesteri Hiva-
tal pénztárában lehet felvenni. 
A tanév során a kifizetés módjá-
nak megváltoztatására nincs 
lehetőség. Alapfokú oktatás-
ban részt vevő jogosult esetén 
a kifizetés a törvényes képvise-
lő részére történik.
A félévi bizonyítvány kézhez-
vételét követően az ösztöndíj 
továbbfolyósításához a tanu-
lói jogviszonyt február 28-ig 
igazolni kell. 
A benyújtási határnapot köve-
tően beérkezett vagy postára 
adott igazolásokat érvényte-
lennek kell tekinteni. Utólagos 
hiánypótlásra nincs lehetőség.
A tanulói jogviszony igazolás 
hiánya esetén a második félévi 
ösztöndíj folyósítását meg kell 

szüntetni. 
Ha az ösztöndíjra jogosult az 
ösztöndíját két hónapot meg-
haladóan nem veszi fel, az ösz-
töndíj megszüntetésre kerül. 
Ha a tanulmányi jogviszony 
szorgalmi időben a tanulónak 
felróható módon megszűnik, 
az ösztöndíjat meg kell szüntet-
ni, és a tanév során átutalt ösz-
töndíj arányos részét vissza kell 
fizetni.
A Tehetséggondozó Ösztöndíj 
megszüntetéséről a Köznevelé-
si és Művelődési Bizottság 
dönt.
Egy pályázó egy tanévben 
vagy a Tehetséggondozó 
Ösztöndíjban vagy az Esély-
teremtő Ösztöndíjban része-
síthető. 
Az elnyert ösztöndíjat közvet-
len adó- és tb-járulékfizetési 
kötelezettség nem terheli, 
azonban az adóalapot növelő 
jövedelemnek számít ugyan-
úgy, mint az intézmények által 
adott szociális és tanulmányi 
ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési 
Bizottság

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szepes Gyula Művelődési Központ Közművelődési szakember II.
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

PÁLYÁ Z AT I  FELHÍ VÁ S
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró)

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására nyilvános pályázatot hirdet 

az alábbi feltételek szerint:

PÁLYÁZATI KIÍrÁS ÉrD MEGYEI JOGÚ VÁrOS
E S É ly T E r E M Tő  Ö S Z TÖ N D Í J Á r A

PÁLYÁZATI KIÍrÁS ÉrD MEGYEI JOGÚ VÁrOS
T E H E T S É G G O N D O ZÓ  Ö S Z TÖ N D Í J Á r A
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A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű köz-
alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi 
Géza u. 1/b.
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok:
Iskolatitkári feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, 
• felhasználói  szintű  ismeretek: MS 
Office (irodai alkalmazások), 
• felhasználói  szintű  ismeretek: 
Levelező rendszerek (LotusNotes, 
Outlook), 

• büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
• titkárnői/adminisztrátori/gazda-
sági ügyintézői szakképesítés, 
• köznevelési  intézményben  szer-
zett – legalább 1–3 év szakmai ta-
pasztalat.
Elvárt kompetenciák: 
• kiváló  szintű  kommunikációs 
készség, 
• kiváló  szintű  precíz,  önálló mun-
kavégzés, 
• kiváló  szintű  problémamegoldó 
képesség. 
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
• önéletrajz 
• motivációs levél 
• erkölcsi  bizonyítvány  megléte 
a  kinevezés  feltétele  (büntetlen 
elő élet, ill. nem áll a tevékenység 

folytatását kizáró foglalkoztatástól 
eltiltás hatálya alatt) 
A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör legkorábban a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. 
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. augusztus 27. 
A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Pintérné 
Bernyó Piroska intézményvezető 
ad a 06-23-365-140-es telefonszá-
mon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
• elektronikusan  a  gardonyi.erd@
gmail.com e-mail címre
• vagy  személyesen  az  iskolában 
(2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b)
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2015. augusztus 28.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlé-
se a 87/2015. (VI.30.) határoza-
tában döntött arról, hogy a be-
ruházó Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. kezdeményezésé-
re a 40 sz. vasúti fővonal (Kelen-
föld-Százhalombatta) korszerű-
sítése érdekében megindítja a 
233/2010. (VII.19.) határozattal 
elfogadott  Településszerke-
zeti  Terv  (TSZT)  és  a  31/2010. 
(VII.20.) önkormányzati rende-
lettel elfogadott Helyi Építési 
Szabályzat (HÉSZ) és Szabályo-
zási Terv  (SZT) melléklete mó-
dosítását.
A korszerűsítés indokán a 
40-es vasútvonal szakasz 
Érd települést érintő részein 
a vasúti területek közvetlen 
szomszédságában öt helyen 
szükséges a hatályos telepü-
lésrendezési eszközök mó-
dosítása.
A  módosítást  igénylő  terü-
leteket, és a javasolt övezeti 
változásokat tartalmazó do-
kumentáció megtekinthető a 
Polgárok Háza (Alsó u. 3.) Ügy-
félszolgálati Irodáján, és a Fő-
építészi Csoportban, valamint 
interneten elérhető a követ-
kező  webhelyen:  http://www.
erd.hu/nyitolap/kozugyeink/

onkormanyzat/teleeszkmod
A vonatkozó jogszabályok, 
és Érd MJV 80/2013. (III.28.) 
számú határozata szerint a 
tervmódosítás során biztosí-
tani kell a véleményező part-
nerek − lakosság, érdekkép-
viseleti, civil és gazdálkodó 
szervezetek, vallási közössé-
gek − minél szélesebb köré-
nek bevonását.
A „partnerségi egyeztetés” 
szakaszában  kérjük,  hogy 
2015. augusztus 31-ig nyi-
latkozzanak arról, hogy az 
eljárásban partnerként részt 
kívánnak-e venni, illetőleg írá-
sos észrevételeket is tehetnek 
a településrendezési elképzelé-
sekkel kapcsolatban.
Nyilatkozatukat, észrevétele-
iket a fenti határidőig írásban 
leadhatják a Polgárok Háza 
Ügyfélszolgálati Irodáján (Alsó 
u. 3.), a Főépítészi Csoportnak 
címezve (Alsó u. 1. II. emelet 
209. szoba), vagy a foepitesz@
erd.hu e-mail címre küldve.

Érd, 2015. augusztus 12.
Tisztelettel:

T. Mészáros András
polgármester

A közalkalmazotti jogviszo-
nyok időtartama:
határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Gárdo-
nyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:
Felső és gimnáziumi tagoza-
ton informatika, illetve mate-
matika tantárgy oktatása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-

mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Egyetem,  informatika,  vagy 
matematika szakirány, 
• büntetlen előélet
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz
• motivációs levél
• erkölcsi bizonyítvány
• diplomák másolata.
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja:
A munkakör a pályázatok el-
bírálását követően azonnal 
betölthető.

A pályázat benyújtásának 
határideje:
2015. szeptember 15. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Pintérné Bernyó Piroska intéz-
ményvezető nyújt, a 06-23-
365-140-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásá-
nak módja: Elektronikusan 
a  gardonyi.erd@gmail.com 
e-mail címre, Pintérné Bernyó 
Piroska intézményvezető ré-
szére.
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje:
2015. szeptember 16. 

Tájékoztatjuk  Érd  Megyei 
Jogú Város minden lakosát, 
hogy városunk területén fo-
lyamatosan működik a ház-
hoz menő lomtalanítás.
Az ÉTH szolgáltatására – 
az év folyamán bármikor 
– évente egy alkalommal, 
díjmentesen, minden olyan 
érdi lakos jogosult, aki Érden 
bármilyen lakóingatlannal 
rendelkezik és bejelentke-
zett nyilvántartási rendsze-
rünkbe.

A házhoz menő lomtalaní-
tás rendje a következő: 
1.  Kérjük,  ha Ön  is  igénybe 
szeretné venni ezt a szolgál-
tatásunkat, előzetesen ve-

gye fel a kapcsolatot az ÉTH 
ügyfélszolgálatával:
• telefon: 06-23-522-600
mobil: 06/70-466-6060 
• levélcím:  2030  Érd,  Sas 
utca 2.
• e-mail:  ugyfelszolgalat@
eth-erd.hu 
• honlap: www.eth-erd.hu 
2. Munkatársunkkal megbe-
szélheti:
• milyen jellegű lomhulladé-
kot szeretne elszállíttatni
• milyen  mennyiségről  van 
szó
• egyeztetik,  mely  dátumra 
szeretné igényelni a szállítást
• rögzítik  az  Ön  elérhetősé-
geit
3.  A  szállítás  napján  az  Ön 
címére induló kollégánk fel-

veszi Önnel a kapcsolatot az 
előző címről való induláskor.
Fontos: A lomhulladékot 
csak ingatlanon belül le-
het összegyűjteni, amíg a 
szállító autónk megérke-
zik. Közterületre, utcára, 
szelektív hulladék-szige-
tekhez bármilyen lomot 
kirakni szigorúan tilos és 
pénzbírsággal büntethető!
Reméljük,  szolgáltatásunkat 
Ön  is megelégedéssel  tudja 
igénybe venni, és közösen 
sikerül szebbé, tisztábbá ten-
ni városunkat és természeti 
környezetünket!

Érd és Térsége Hulladék-
kezelő Nonprofit Kft.

RUHAOSZTÁS
Az érdi roma nemzetiségi önkormányzat,

a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálattal közösen
2015. augusztus 29-én, szombaton 10–12 óráig

ingyenes ruhaosztást tart a Diósdi út 35-ben 
(Régi Érusz udvar),

ahol női-, férfi- és gyermekruhák, valamint cipők 
között lehet válogatni!

Mindenkit szeretettel várunk!

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
iskolatitkár munkakör betöltésére.

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
1 fő informatika – bármely szakos, valamint

1 fő matematika – bármely szakos
középiskolai tanár munkakör betöltésére.

Tá J É KO Z TATó
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁSRÓL

Érd Megyei Jogú Város PolgárMesterÉnek FelhíVása

par tnerségi egyezte tésre
Tisztelt Érdi Lakosok, Szervezetek!

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

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

06-30-2000-890, 06-30-621-2596
lumabt@t-online.hu

SZEPTEMBER 13.

CSÍK ZENEKAR
KACSÓ HANGA BORBÁLA
FITOS DEZSŐ TÁRSULAT
RENDHAGYÓ PRÍMÁSTALÁLKOZÓ
DALÁRDATALÁLKOZÓ

VENDÉG:

PRESSER GÁBOR

M A R TO N VÁ S Á R
S Z E P T E M B E R
1 0 -1 3 .

SZEPTEMBER 11.

VIRTUÓZOK
SZEPTEMBER 12.
ALMA EGYÜTTES
RÚZSA MAGDI
BYTHEWAY

MAGYAR
NÉPDAL
NAPJA

Jegyek rendelhetők elővételben a www.magyarnepdalnapja.hu oldalon,
vagy megvásárolhatók a martonvásári Óvodamúzeum InfoPontjában.

Szeptembermásodik hétvé-
géjét idén vastag betűkkel
szedték Martonvásáron. Vir-
tuózok, AlmaEgyüttes, Rúzsa
Magdi, ByTheWay, Csík zene-
kar, Fitos Dezső társulat,
Rendhagyó Prímástalálkozó,
de Polgármesterek kórusa is
várja a térség látogatóit a vá-
ros központjában.

2014-ben kemény fába vág-
ták fejszéjüket a martonvá-
sári rendezvényszervezők. Az
apropó a Magyar Népdal Nap-
ja volt. Egy olyan napmegren-
dezése, útjára indítása, amely
addig nem is létezett. Annak
ellenére sikerült Martonvá-
sárra vonzani 10 ezer embert,
hogy azon a hétvégén ítéletidő
tombolt, a médiából pedig fo-
lyamatosan a „mindenki ma-
radjon otthon” szólt.

Idén is legalább ennyi láto-
gatót vár szeptember 11–13.
között a Magyar Népdal Nap-
ja. A szervezés már 2014 no-
vemberben kezdődött és ha-
mar összeállt a program ve-
zérfonala. A háromnapos
rendezvény mindegyikén

„húzós” nevek biztosítják a
nap sikerét.

Elsőnapa
Virtuózoké

Péntek este a Virtuózok
lépnek fel. Hogy mi közük le-
het amagyar népdalhoz, arról
egész szeptember 11-éig csak
találgathat mindenki, hisz je-
lenleg még a szervezők szá-
mára is meglepetéssel készül-
nek – a klasszikus zenei pro-
dukciók mellett – az ország
legkiválóbb komolyzenei te-
hetségei.

Szombatonminden-
ki jöhet, gyermek,
fiatal, felnőtt

A szombat a legváltozato-
sabb nap. A délelőtti óvodások
műsorát és az ingyenesen láto-
gatható veszprémi bábszínház
előadását a délutáni Alma
Együttes koncertje koronázza
meg. Ezután az idősebbek
nosztalgiázhatnakazLGTEm-
lékzenekar zenéire, amit
Rúzsa Magdi, tűzijáték és By-
TheWay koncert követ.

Ezekről az előadókról már
tudjuk, mi közük is van a ma-
gyar népdalhoz, hiszen az idei
sajtótájékoztatón Magdi,
Herczku Ágival közösen, nép-
dallal köszöntötte az újságíró-
kat, sőt a ByTheWay triója is
egy népdallal mutatkozott be.
Persze, 12-én este „hitükből”
ők sem térnek majd ki, Magdi
és a ByTheWay is saját kiváló
számaikkalkészülnekMarton-
vásárra. Aki pedig éjfél után
pörögnemégegykicsit,marad-
hat a hajnali 3-ig tartó Retro
diszkóban, DJ Lottersszel.

A javaavégéremarad
Vasárnap, 13-án délelőtt

Langaléta Garabonciások
melegítik be a látogatókat,
amit a dalárdatalálkozó kö-
vet dinnyésiekkel, tordasiak-
kal, pázmándiakkal, székes-
fehérváriakkal és váliakkal.
De a valódi, egyedi világ-
szenzáció minden bizonnyal
a járás településeinek pol-
gármestereiből (alpolgár-
mestereiből, jegyzőiből, kép-
viselőiből…) alakult kórus

lesz, amely az idei Utazás ki-
állításon való fellépése után
kizárólag a martonvásári
színpadon hallható, ezért er-
ről a vissza nem térő alka-
lomról semmiképp sem érde-
mes lemaradni! Ha valaki
mégsem teheti meg, hogy el-
jöjjön Martonvásárra, az fi-
gyelje a Dankó Rádiót, mert
aznap élő közvetítéssel je-
lentkezik a Magyar Népdal
Napjáról. A helyszínről köz-

vetíti majd a Martoni ebéd-
hez szól a nótát, amit Kacsó
Hanga („Páva” győztes), Csík
zenekar Presser Gáborral és
a néptáncban egyedülálló
produkciót alkotó Fitos
Dezső Társulat követ.

A népdal napját pedig a
népzene ínyencei Rendhagyó
Prímástalálkozóval zárhat-
ják Herczku Ágival, Lakatos
Róberttel, Vizeli Balázzsal,
Bede Péterrel… (X)

Amitmég tudni kell – jegyárak,megközelítés
A részletes programokért, időpontokért, jegy előrendelé-
sért érdemes meglátogatni a www.magyarnepdalnapja.hu
oldalt, hiszen a jegyárak is kuriózumnak számítanak amind-
össze 1500 forintos felnőtt, vagy 800 forintos tanuló, illetve
nyugdíjas napijeggyel, nem is beszélve a 3 napos bérletek-
ről, amelyekmég ennél is olcsóbbak…
Hogymiként közelíthetőmegMartonvásár?
Aki teheti, vonattal érkezzen,hiszena rendezvényhelyszíne5
percnyi kényelmes sétára van a vasútállomástól. Vonatok
óránként több alkalommal közlekednek Budapest irányából
és kevesebb, mint 15 perc alatt érkeznek meg. Aki szereti a
népdalokat, anépzenét, jöhetZENEVONATTAL.Elég,ha indu-
lásátvasárnapBudapestről (Déli PU)11óra10perckorvagy15
óra 10perckor induló vonatra időzíti, nem fog csalódni!

MagyarNépdalNapja–a szomszédban

26
73

42



18 19ÉRDI ÚJSÁGÉRDI ÚJSÁG| 2015. augusztus 26. |    helyi érték helyi érték    | 2015. augusztus 26. |

Messziről agyagnak tűntek, pedig papírmaséból gyúrták a kis tálakat, 
poharakat a gyerekek. Ezek, csakúgy, mint a színes szőttesek, a változatos 
gyöngysorok, a zsineggel zárható bőrpénztárcák, meg az egyedi mintás, 
filcből formált hűtőmágnesek, mind a Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola táborában készültek, ahol ezúttal a furulyaszakkör tagjai együtt 
ügyeskedtek a kézművesekkel. 

A vakáció idején szinte vé-
gig nyitva volt napközben az 
érdi Kőrösi iskola kapuja, 
hiszen minden héten tartot-
tak itt egy-egy érdekes, iz-
galmas tábort. Legutóbb 
Nagyné Kettler Erzsébet pe-
dagógus vezetésével a furu-
lyaszakkör tagjai és a kéz-
műves foglalkozásokban 
örömöt lelő nebulók ügyes-
kedtek, muzsikáltak és ját-
szottak az iskolában. Több-
éves hag yománya van 
ugyanis a furulyatábornak, 
amit korábban külön tartot-
tak, de az idén összevonták a 
kézművesekkel, hiszen ez 
mindkét csoportnak jót tett. 
A furulyások nagyszerű kö-
zönségre leltek kreatív tár-
saikban, ők meg örömmel 
hallgatták a muzsikát. A kis 

zenenövendékek pedig szí-
vesen meg ismerkedtek 
azokkal a technikákkal, 
amelyekkel érdekes és hasz-
nos tárgyakat készíthettek 
maguknak, esetleg szüleik-
nek. 

Mindennap egy-egy újabb 
kreatív technikát sajátíthat-
tak el a diákok – tudtuk meg 
a tanárnőtől, aki azt is el-
árulta: év közben ötven kis 
furulyás növendékkel foglal-
kozik. Az idei furulya- és 
kézművestáborban tizenhe-
ten vettek részt. Amíg a kis 
muzsikusok gyakoroltak, a 
többiek előkészítették a kéz-
műves foglalkozásokhoz 
szükséges eszközöket, az-
tán együtt láttak hozzá a kü-
lönleges tárgyak készítésé-
hez. Magvakból ragasztott 

képek születtek, az ügyeseb-
bek a szövést is gyakorolták, 
míg mások rajzoltak vagy 
filcből formázták meg azt a 
mintát, amiből egyedi hűtő-
mágnes készült. 

A papírmasé mindenki fi-
gyelmét lekötötte. Érdekes 
volt a vízbe áztatott újságpa-
pírból poharat és tálat for-
málni, ami szürkére szárad-
va agyagedénynek látszott, 
de száradás után mindenki 
olyanra színezte, amilyenre 
akarta, sőt, ha kedve tartot-
ta, virágot, mintát is festhe-
tett a tálkára. 

A táborlakók mindegyiké-
nek volt egy kétlapos képes-
lapja, ebbe rótták bele a ta-
nárnő által nagylelkűen osz-
togatott jutalompontokat. 
Akkor szerezhettek belőlük 

sokat, ha befejezték az azna-
pi technikával készített tár-
gyat, ha segítettek a kelléke-
ket elpakolni, odafigyeltek a 
kisebbekre a tárgyak készí-
tésében, vagy tisztelettudó-
an viselkedtek az ebédnél. A 
tanárnő megsúgta: a tábor 
utolsó napján, pontszámaik-
tól függetlenül, mindenkire 
várt valamilyen ajándék, 
amit egyik szülő szponzo-
rált, de a legmagasabb pont-
számmal rendelkező diákot 
különdíj is megillette. A fu-
rulya- és kézművestábor 
csúcspontja azonban az itt 
készült munkákból összeál-
lított kiállítás és a furulyá-
sok minikoncertje volt, ame-

lyekkel a szüleiknek kedves-
kedtek a nebulók. 

Havas Grétával a refor-
mátus gyülekezet táborában 
is találkoztunk. Ezúttal a 
négyéves kistestvére, Lili is 
vele volt, és elmondásuk sze-
rint nagyszerűen beillesz-
kedtek, sok érdekeset is ta-
nultak. Lili a rajzaival dicse-
kedett, Gréta csodaszép 
szőttest készített. A többiek 
is azt mondták: olyan érde-
kes tárgyakat készíthettek, 
amik egyébként eszükbe 
sem jutottak volna. A kis fu-
rulyások meg új dalokat is 
gyakoroltak, amelyekkel a 
pénteki minikoncerten re-
mekelhettek. n Bálint Edit

Az Érdi VSE elnöksége első ízben szervezett focitábort a Balaton part-
ján az utánpótlás korú gyerekek részére. A tábor szakmai célja elsősor-
ban az volt, hogy az NB III-ba feljutott felnőtt csapat utánpótlásbázisát 
megerősítve, minél ütőképesebb csapatokkal vágjanak neki a követke-
ző bajnokságnak.

Habos Gábor utánpótlás 
szakágvezető tájékoztatása 
szerint augusztusban Bala-
tonszárszón öt korosztály-
ban 53 gyerek vett részt a tá-
borozáson. Az ideális kör-
nyezetben található üdülő 
saját úszómedencével, homo-
kos kispályával és számos 
további sportolási lehetőség-
gel várta az érdi fiatalokat.

A szakmai program kere-
tében napi két edzéssel, 
négy edző irányításával a 
helyi sportpályán fejlesztet-
ték a gyerekek focitudásu-
kat, készülve az őszi erő-
próbákra. A szabadidőben 

strandolás, asztalitenisz és 
további programok színesí-
tették az ottlétet. 

A tábor utolsó edzésnap-
ján felkészülési mérkőzésre 
is sor került, amelyet sike-
resen vívtak meg az érdi fi-
atalok.

A táborozás költségeihez 
jelentős támogatást biztosí-
tott az Érdi VSE, hogy minél 
több utánpótláskorú fiatal 
eljusson a Balaton partjára 
és egy életre szóló élmény-
nyel gazdagodva térhessen  
haza.

A balatoni tábor mellett 
az idén is megrendezték a 

napközis rendszerben mű-
ködő focitábort az Ercsi úti 
sportpályán. Érdeklődők-
ben most sem volt hiány. A 
háromszor egyhetes tábor-
ban közel száz utánpótlás-
korú gyerek vett részt, iga-
zolva, hogy a több éve elindí-
tott nyári focitáborok nép-
szerűsége egyre nagyobb a 
fiatalok körében. n hj

Szívhez és lélekhez szóló versek, remek muzsika és látványos táncok a 
színpadon, kézműves foglalkozások a sátorban, ugrálóvár és trambulin, meg 
persze sok nevetés és játék, végül pedig bográcsban főtt, finom ebéd várta 
a résztvevőket azon a nagyszerű családi napon, amit a Harmóniáért Köz-
hasznú Egyesület szervezett augusztus közepén az érdi kempingben. 

Kívánni sem lehetett volna 
alkalmasabb időjárást, mint 
amilyen a Harmóniáért 
Egyesület szabadtéri ren-
dezvényén köszöntött ránk, 
hisz túl voltunk már a káni-
kulán, de az eső is megkímél-
te ezt a délelőttöt, így min-
denki nagy érdeklődéssel fi-
gyelhette a változatos szín-
padi programokat, később 
pedig a Brumi Ovi munka-
társai segítségével irat- és 
fényképtartót is készíthettek 
az ügyes kezűek. Elsőként 
Szigeti Eszter megzenésített 
Bíró András-verseket éne-
kelt, Varga Zoltán zenei kí-
séretében. A három legszebb, 
legdallamosabb, legvidá-
mabb verset választották, a 

Régi, régi dalt, a Hit és biza-
lom meg az Április címűt. 

Később a költemények szer-
zőjét, az Érden élő Bíró And-
rást is megismerhették a csa-
ládi nap résztvevői. A 93 éves 

költő, író, publicista, korát 
meghazudtolva fejből mondta 
el még öt versét, s közben ar-
ról is mesélt közönségének, 
hogy a Mi a boldogság? című 
költeménye sok évtizeddel ez-
előtt, egy olyan országos lap-
ban jelent meg először, amely 
egymillió példányban került 
az olvasókhoz. A Bennem élsz 
című csodaszép szerelmes 
versét pedig feleségének, Má-
riának írta – árulta el a költő. 

Ám nemcsak Bíró András 
műveiből kaptak ízelítőt a ren-
dezvény vendégei, hanem az 
Érdi IRKA néhány tagja is ki-
sebb verscsokorral mutatko-
zott be. Somfai István pedig 
népdalokat és tréfás dalokat 
énekelt saját gitárkíséreté-

ben. Nagy sikere volt a Bonton 
táncegyesület tagjainak is, 
akik angol keringővel kezd-
ték, majd tüzes latin táncok-
kal folytatták produkciójukat. 
Közben a legkisebbek az 
ugrálóvárban és a trambuli-
non önfeledten, szabadon 
tombolhattak. 

Mint azt az egyesület elnö-
kétől, Maximovits Györgyné 
Ibolyától megtudtuk, a Har-
móniáért Közhasznú Egyesü-
let egy évtizeddel ezelőtt Kis-
várdán jött létre, de négy év-
vel ezelőtt pályázat útján el-
nyerte annak lehetőségét, 
hogy az érdi kistérségben is 
támogató szolgáltatást nyújt-
son a fogyatékkal élők és a 
pszichiátriai betegek számá-
ra. Ez tulajdonképpen olyan 
állami feladat, amit civil szer-
vezetek is átvállalhatnak, 
amennyiben rendelkeznek a 
szükséges feltételekkel. Ta-
valy óta a Velencei út 1. szám 
alatti épületben működnek, 
ahol az érdi munkatársak 

nem csupán kötelességből, 
hanem őszinte lelkesedéssel 
végzik el a rájuk bízott felada-
tokat, valóban a szívükön vi-
selik az ellátottak sorsát.

Elsősorban a pszichiátriai 
betegek, a fogyatékkal élők, a 
gondozásra, ápolásra szoruló 
emberek mindennapi életét 
próbálják megkönnyíteni, de 
szállítást és személyi segí-
tést, közösségi gondozást kí-
nálnak a hallás-, látás-, moz-
gás- és értelmi fogyatékkal 
élők és autista emberek ré-
szére is – fűzte hozzá az egye-
sület elnöke. Ezt a családi 
napot nekik szervezték, 
azért, hogy kimozdulhassa-
nak a négy fal közül, jól érez-
zék magukat a közösségben, 
és legalább rövid időre elfe-
ledjék a gondjaikat. A válto-
zatos kulturális programot 
követően közös ebéddel zár-
ták a NEA támogatásával 
szervezett, jól sikerült csalá-
di napot az érdligeti kemping-
ben. n BE

Mi fán terem a lábtoll? Hát 
a tamburello? Bizonyára ke-
vés gyerek tudja, de azok 
már biztosan, akik részt vet-
tek a Lavina Sporttábor va-
lamelyik turnusán. A cél az, 
hogy olyan játékokkal is-
mertessék meg a gyereke-
ket, amelyek segítségével 
otthon is jól szórakozhat-
nak. Ezt nagyon egyszerű 
eszközökkel is meg lehet va-
lósítani – mint például egy 
babzsák.

Az érdi Lavina Sporttábor 
évtizedes múltra tekint visz-
sza. A helyszín változott az 
elmúlt esztendőkben, a lé-
nyeg azonban nem: Tinka 
Lajos, a Batthyány iskola 
sportoktatója e pár nap alatt 
az egészséges életmód és a 
sport alapjait szeretné átad-
ni a gyerekeknek, könnyen 
beszerezhető eszközök se-
gítségével, mint például a 
babzsák, ugrókötél, ping-
pong- és tollaskészlet, vagy 
éppen a gumilabda. Emellett 
egy-egy különleges sport-
szerrel is megismerkedhet-
nek a gyerekek – ilyen a már 
említett lábtoll, a tamburello 
vagy a pelota. 

– A nap egy kis szellemi já-
tékkal indul, tízórai után sé-
tálunk, játszunk, ezt követő-
en megismerkedünk egy-egy 
sportszerrel, és ha az idő en-
gedi, fürdünk a kemping me-
dencéjében, és túrázunk is 
Érd környékén – ismertette 
napirendjüket Tinka Lajos. A 
tábort két turnusban indítot-
ták, július utolsó hetében volt 
az első. Mivel az idő borongós 
és hűvös volt, medencézés he-
lyett fedett uszodában füröd-
tek a gyerekek. 

– Egyik célunk az, hogy a 
táborban olyan játékokat mu-
tassunk meg a diákoknak, 
amelyek segítségével otthon 
is jól szórakozhatnak. Ezt 
nagyon egyszerű eszközök-
kel is meg lehet valósítani. 
Emellett a gyerekek ügye-
sednek, és megtanulnak csa-
patban játszani – tette hozzá 
Tinka Lajos, aki fontosnak 
tartja, hogy a fiatalok életé-
ben a televízió, számítógép, 
mobiltelefon mellett a hagyo-
mányos értelemben vett játék 
is szerepet kapjon. Hogy ez a 
gyerekeknek is tetszik, azt 
mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a Lavina Sport-

tábornak sok visszatérő ven-
dége van. 

Látogatásunk idején az 
érdligeti játszótér műfüves 
pályáján játszott a tizenöt 
gyerek. Mindenki számára 
akadt labda, tollasütő, ugró-
kötél, ki mivel szeretett volna 
játszani. 

– Eddig az ugrókötéllel és a 
babzsákkal ismerkedtünk 
meg behatóbban. Nagyon jó-
pofa dolgokat tanultunk – 
mondta egy hatodikos nagy-
lány, Heni, aki harmadikos 
társával ugrált párban. A kis 
Fanni, aki második osztály-
ba megy, a tollast kedvelte 
meg. Mint mondta, otthon is 
gyakorol, hogy minél jobban 
menjen. A fiúk inkább a focit, 
kosárlabdát részesítették 
előnyben, de szívesen ismer-
kedtek a különlegességekkel 
is, mint a minibabzsák és a 
lábtoll. Azt is megtanulták, 
hogy nem szabad megvetni 
az egyszerűbb, mindennapi 
sportszereket sem (mint az 
említett tollas, a babzsák és 
az ugrókötél), hiszen ezekkel 
is lehet nagyon nehéz, illetve 
bonyolult gyakorlatokat vé-
gezni. n á. K.

A rögtönzött koncerteket kicsik és nagyok is élvezték

Családi napot tartott a Harmóniáért Közhasznú Egyesület

Hit, bizalom, régi dal és fergeteges latin táncok
A tábor végén minikoncerttel kedveskedtek szüleiknek a kisiskolások

Furulyaszóra készültek a szőttesek
a Kőrösi iskolában

Sikeres nyári focitábor 
a Balatonon

Felkészülési mérkőzé-
sek eredményei 
U14 Érdi VSE–KISE 2-1
U17 Érdi VSE–Balatonszemes 8-1

A tévé, a számítógép, mobiltelefon mellett a hagyományos 
játékok egyre fontosabbak 

Lábtoll, tamburello és babzsák

Bíró András személyesen is be-
mutatkozott hallgatóságának
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Nem tétlenkedett a vendégcsapat a nyári átiga-
zolási időszakban. A jelenlegi bajnoki szezonban 
– játékoskeretét számos NB II-es játékossal meg-
erősítve – a bajnoki cím megszerzését és a má-
sodosztályba kerülést tűzték ki célul.

A hazai csapat a nagysze-
rű bajnoki rajt folytatására 
készült.

Hazai lehetőséggel kezdő-
dött a találkozó, de Kovács 
kecsegtető helyzetben a kapu 
mellé csavarta a labdát. A 
kezdeti érdi rohamok után ki-
egyenlítetté vált a küzdelem. 
A csapatok a biztonságos vé-

dekezés mellett a támadások-
ról sem feledkeztek meg, így 
jó iramú, színvonalas küzdel-
met láthattak a nézők. A ven-
dégek a labdaszerzés utáni 
gyors támadások vezetésére 
rendezkedtek be, sokszor ve-
szélyeztetve az érdi kaput. Az 
igazi gólhelyzetekre a félidő 
végéig kellett várni. Előbb 
Skita alig maradt le Gyurácz 
beadásáról, majd Csizmadia 
nagy helyzetben az oldalháló-
ba lőtte a labdát. Ezek után 
percekre beszorult az Érd a 
kapuja elé, de gól ekkor sem 
született.

Jó iramban kezdődött a 
második félidő. Minkét csa-
pat a győzelemre törekedett, 
és ez nagy küzdelemre kész-
tette a csapatokat. A hazai 
nézők nagy felháborodására 
a játékvezető az 54. percben 
egy vitatott szituációban 11-
est ítélt a vendégcsapat javá-
ra. A büntetőt Domanyik a 
felső lécre vágta. A kimaradt 
lehetőség nem szegte kedvét 
a vendégeknek. Egy perccel 
később a hazai védők nem 
tudtak felszabadítani, a labda 
Gajdos elé került, aki közel-
ről a kapuba rúgta. A rutinos 
játékosokból álló vendégek 
enyhe mezőnyfölénybe kerül-
tek, és az eredmény megtar-
tására mozgósították erejü-
ket. Az érdi csapat azonban 
nem adta fel a mérkőzést: 
egymás után vezette támadá-
sait az egyenlítő találat meg-
szerzéséért. Erre meg is volt a 
lehetősége, de előbb Skita a 
kapufát találta el, majd a vé-
dőjét becsapva a kapusba lőt-
te a labdát. A találkozó utolsó 
percében törvényszerűen jött 
a vendégek újabb találata. 
Gyors kontra után a létszám-
fölényben levő támadóknak 
nem okozott gondot a hazai 
védelem mattolása.

Két jó csapat találkozóján 
a rutinosabb, kevesebb lehe-
tőségét jobban kihasználó 
vendégek vihették haza a há-
rom pontot. Az érdiek nem 

vallottak szégyent játékuk-
kal, de nyilván még szokni 
kell, hogy az NB III-ban na-
gyobb az iram, minden for-
dulóban jó csapatokkal talál-
kozunk és kevesebb gólhely-
zetekből kell a mérkőzéseket 
megnyerni, vagy legalább 
pontot szerezni.

Az ötödik fordulóban, au-
gusztus 29-én, szombaton fél 
hatkor idegenben a III. ker. 
TVE ellen lép pályára az Érdi 
VSE, majd szeptember 5-én, 
szombaton fél ötkor a Sárvár 
csapatát fogadjuk az Ercsi úti 
Sportpályán.

n Harmat Jenő

A Magyar Kupa 1. fordu-
lójában a sorsolás szeszélye 
folytán az érdi csapat ellen-
fele az előző bajnokság BAZ 
megyei bajnoka, Tállya csa-
pata lett. A szerencse az 
érdi csapat mellé állt, nem 
kellett több mint 200 kilo-
métert utaznia a találkozó 
lejátszásáért.

Limperger Zsolt vezető-
edző sérülések és eltiltás 
miatt hat helyen változta-
tott az elmúlt két forduló si-
kercsapatán, de ennek elle-
nére győzelmet és továbbju-
tást várt csapatától. A talál-
kozó némi meglepetésre 
vendégtámadásokkal kez-
dődött. Az első gólhelyzet 
ennek ellenére az érdi csa-
pat előtt adódott, de Csiz-
madia nagy helyzetben a 
kapu mellé fejelte a labdát. 

Nem így a vendégek, akik 
első helyzetükből Horváth 
révén megszerezték a veze-
tést. A félidő hátralevő ré-
szében főleg a pálya köze-
pén folyt a játék.

A hazaiak edzőjének elé-
gedetlenségét jelezte, hogy 
a szünetben a támadósor-
ban kettős cserét hajtott 
végre. Ezzel veszélyesebbé 
váltak a hazai támadások. 
Süveges meggondolatlan 
szabálytalansága után a 
félidő közepén létszámhát-
rányba került a hazai csa-
pat. A vendégek taktikája 
sikeresnek bizonyult és egy 
gyors kontrát követően 
Mihalszki révén tovább 
növelték előnyüket. A 
mérkőzés utolsó negyed-
órájában a fáradó vendégek 
ellen akár az eredményt is 

meg lehetett volna fordítani, 
de mint korábban, a legna-
gyobb helyzetek is kima-
radtak.

Nagy lehetőséget szalasz-
tott el az érdi csapat azzal, 
hogy talán alábecsülte el-
lenfelét, így a találkozót is 
elvesztette. Győzelme ese-
tén az MK 64 csapata közé 
kerülve akár egy magasabb 
osztályban játszó ellenféllel 
mérhette volna össze erejét, 
nem kis örömet szerezve 
szurkolóinak. n H. J. 

Augusztusban sem pihennek az Érdi Úszó Sport 
Kft. versenyzői. Sós Dániel és Tekauer Márk, az 
Érdi Úszó Sport Kft. és a magyar úszósport két 
nagy reménysége az azeri fővárosban épphogy 
lemaradt az éremről, de egyéni csúcsokat úsztak 
és büszkén térhettek haza.

 Nos, kettejüknek augusz-
tusban is akad munkájuk, 
hiszen a válogatott szakve-
zetés Sósra és Tekauerre is 
számít az augusztus 25–30. 
között Szingapúrban rende-
zett Ifjúsági Világbajnoksá-
gon. Számukra e verseny a 
következő lépcsőfok lehet, 
hiszen szinte minden idő-
szakban egyre feljebb és fel-
jebb lépnek úszóink, akik 
akár már 2017-ben Budapes-
ten is képviselhetik a ma-
gyar úszást és az országot a 

fővárosi vizes világbajnok-
ságon.

Tekauer Márk Cseh Lász-
ló nyomdokaiba lép és a pil-
langó számokban erősít: 
Szingapúrban 50, 100 és 200 
méteren is rajthoz áll majd 
ebben a számban, míg Sós 
Dániel 50 méter hát mellett 
200 és 400 vegyesen – remél-
jük, sikerrel – bizonyíthat a 
rendkívül erős mezőnyben, 
és így még egy szintet ugra-
nak a profi úszóvá válás felé.

n D. B.

Az Érd Arénában két elképesztő mérkőzést 
játszott az Európa Liga negyedik hétvégéjén 
a magyar női röplabda-válogatott Izrael ellen. 
A negyedik forduló nyitómeccsén elképesztő 
könnyedséggel győztek Jan De Brandt szövet-
ségi kapitány lányai. Addig azonban sok volt az 
izgalom.

Ismerve az erőviszonyokat, 
a Görögország elleni, egy hét-
tel korábbi (szintén az Érd 
Arénában rendezett) két 
meccs könnyebbnek tűnt, 
mint az Izrael elleni, hisz a 
görögök a világranglistán 
jócskán le voltak maradva a 
mieinktől, mivel a magyarok 
holtversenyben épp Izraellel 
a 39. helyen állnak. Ehhez ké-
pest a görögök az első mecs-
csen 3:1-re nyertek, viszont a 
folytatásban elképesztő haj-
rával 3:1-re a mieink győztek, 
ebből, na meg a ranglista állá-
sából igazi ki-ki meccs ala-
kulhatott volna a közel-keleti-
ek ellen, ám a negyedik fordu-
ló nyitómeccsén elképesztő 
könnyedséggel győztek Jan 
De Brandt szövetségi kapi-
tány lányai.

Az első játszmában a ma-
gyarok folyamatosan egyre 

nagyobb előnyre tettek szert 
és érezhető volt, hogy egy ösz-
szeszokott társaság lépett 
pályára, ami miatt a vendé-
gek csupán 16 pontig jutottak, 
majd a második szettben vil-
lámrajtot vettek Sándor 
Renátáék: 6:1-re léptek el, s 
innen nem ismertek kegyel-
met. A második technikai 
szünetben már 16:6 állt az 
eredményjelzőn, innen pedig 
25:11-re nyerték ezt a játék-
részt a magyarok. Az előző-
höz képest a harmadik játék-
részben felszívták magukat 
az izraeliek, és itt kétszer ve-
zettek is a meccsen, ám több-
ször nem, 1:2 után magára 
talált a magyar csapat, amely 
a harmadik szettet tíz ponttal 
nyerte, így könnyed 3:0-s győ-
zelmet aratott.

A vasárnap már igazolta a 
valóságot és a két csapat kö-

zötti különbséget, viszont a 
remek közönség segítségével 
nem akármilyen fordulatok 
után sikerült nyernie a ma-
gyaroknak.

A második meccs elején lát-
szódott a kiegyenlítettség, 
egészen 10:9-ig fej-fej mellett 
haladtak a csapatok, ám in-
nen zsinórban nyolc pontot a 
hazaiak szereztek, s a játék-
részt végül tíz ponttal nyer-
ték.

A következő szett némileg 
tükörképe volt az elsőnek, 8:9 
után 11:18-ra lépett el Izrael, 
viszont a magyarok mentális 
erejét mutatja, hogy innen 
18:21-re is felkapaszkodtak, 
ám végül négypontos veresé-
gükkel egyenlítéshez juttat-
ták a vendégeket. Majd jött a 
harmadik játszma, ahol az-
tán a két csapat ismét más 
arcát mutatta, s Jan De 
Brandték végig vezetve, ti-
zenegy ponttal nyerték meg 
ezt a szettet.

A magyarok győzelme mi-
att reménykedtünk, hogy az 
utolsó felvonás következik: 
0:2-ről 7:4-re fordítottak a mi-
eink, ezt követően viszont 9:8-
tól 20:20-ig kiegyenlített csa-
ta zajlott. Percekkel később 
mindenki (beleértve a váloga-
tottat is) azt hihette, hogy 
vége a meccsnek, 23:20-ra 
léptek el Liliom Ritáék és 
24:22-nél a műsorközlő vezér-
letével meccslabdánál min-
denki felállva szurkolta (vol-
na) ki a győzelmet a magya-
roknak, csakhogy elképesztő 
izgalmak közepette ezt a 
szettet 27:25-re nyerték a ven-

dégek, tehát jöhetett a min-
dent eldöntő játszma.

Az ötödik szettre sikerült 
meg nyugodnia Sándor 
Renátáéknak, s többször két-
pontos előnyt harcoltak ki, 
majd a technikai szünetre 
már 8:5-nél vonultak, amely 
után az izraeli szövetségi ka-
pitány rögtön időt is kért, hát-
ha sikerül kizökkentenie len-
dületéből a magyarokat. Biz-
ton állíthatjuk, hogy ez nem 
sikerült, hisz innen a vendé-
gek csupán két pontot szerez-
tek, s a magyarok begyűjtöt-
ték a fennmaradó hét pontot, 
amellyel hihetetlenül drámai 
csatában nyertek 3:2-re.

A szombati meccs legjobbja 
Horváth Dóra lett egymaga 
14 pontjával, remek blokkjai-
val, míg a vasárnap legértéke-
sebb játékosa minden kétsé-
get kizáróan Sándor Renáta 
volt, aki 28(!) pontot szerzett.

Reméljük, hogy néhány 
éven belül a Delta RSE is ha-
sonlóan magas színvonalú és 
létszámú mérkőzéseken fogja 
fogadni az első osztály csapa-
tait, s azt is reméljük, hogy a 

magyarok legalább ekkora 
odaadással szerepelnek majd 
a szeptemberi belga–holland 
közös rendezésű Európa-baj-
nokságon, amelyre 1987 óta 
először jutottak ki.

n Domonkos Bálint

Békéscsabán vett részt 
egy négycsapatos, 
kétnapos felkészülési 
tornán az ÉRD női 
kézilabdacsapata, 
amely a többi magyar 
csapathoz hasonlóan a 
szeptemberben kezdő-
dő új szezonra készül.

Hibátlan teljesítménnyel 
nyerte meg a Global Safe 
Nemzetközi Női Felkészülési 
Tornát az ÉRD, amely a torna 
nyitómeccsén az MTK Buda-
pestet Klivinyi Kinga és Ka-
tarina Krpezs-Slezák vezér-
letével 27–23-ra győzte le, de 

a juniorkorú szélső, Bernát 
Dorina is betalált. Az új 
szerzemények közül Julia 
Havronyina négy, Barján 
Bianka és Fekete Bozsana 
három-három, Gulyás Van-
da pedig két góllal vétette 
észre magát. A fővárosiak 
legeredményesebb játékosa 
pedig az a Wolf Alexandra 
volt a maga tizenegy góljával, 
aki Érden nevelkedett és in-
nen is igazolt el az MTK-hoz.

A folytatásban a román 
HC Zalau következett. A haj-
rában hét találattal is vezet-
tek Szabó Edina lányai, ám 
végül 34–31-re nyertek. 
Ezen a meccsen Mireya 
González volt a húzóember 
a maga kilenc góljával, de 

Barján, Fekete, Gulyás, 
Havronyina és Szabó Lau-
ra is többször bevette az el-
lenfél kapuját.

A döntőnek beillő harma-
dik mérkőzést a házigazda 
ellen játszották Janurik 
Kingáék, ahol viszont a régi 
játékosok mutatták meg in-
kább tudásukat, hiszen 
Krpezs-Slezák tizenegy, 
Klivinyi és Kisfaludy hat-
hat gólt lőtt és a Zalau elleni 
meccshez hasonlóan a haj-
rára tetemes, tizenegy gólos 
előnnyel érkeztek, de a csa-
baiak feljöttek hat gólra is, 
ám innen az Érd megújult és 
kilenc góllal nyert, amellyel 
veretlenül gyűjtötte be a 
győztesnek járó trófeát.

A díjátadón Janurik Kin-
ga volt a központban, hiszen 
csapatkapitányként a serleg 
mellett még a Legjobb Kapus 
díjat is ő kapta meg.

A viharsarki torna előtt az 
Érd egyetlen hazai felkészü-
lési mérkőzésén az OGC Nice 
Handballt 24–19-re győzte 
le, majd Győrben sokáig tar-
totta magát az Audi ETO KC 
ellen, ám 26–22-re kikapott, 
csakúgy, mint Debrecenben, 
ott 33–26-ra.

Lapzártánk után Győrben 
játszotta utolsó felkészülési 
mérkőzését az ÉRD, amely 
egy hét múlva, szeptember 
2-án szerdán 18 órától fogad-
ja a Vácot az Érd Arénában a 
2015/2016-os szezon első baj-
noki mérkőzésén.

Sok következtetést nem 
nagyon szabad levonni a fel-
készülési mérkőzésekből, de 

az jól látszik, hogy annak 
ellenére, hogy egyelőre hul-
lámzó a csapat teljesítmé-
nye, van miből építkezni. A 
keretben mindig akad vala-
ki, aki fel tudja vállalni a ve-
zér szerepét, mivel Klivinyi, 
Krpezs-Slezák és Janurik is 
hozza a tőle elvárt szintet, és 
ehhez a védelemben Kisfalu-
dy, Bulatovics és Signaté is 
kiveszi a részét, sőt, táma-
dásban mellettük akadnak 
játékosok, akik a csapat já-
tékát kiegészítve góljaikkal 
győzelemre vezetik az Ér-
det. Ahhoz képest, hogy ki-
lenc új játékos érkezett, va-
lamint Turi Orsolya és Ber-
nát Dorina is rendre a fel-
nőttekkel edz, a tavalyihoz 
képest felfordult keret már 
most kezd összeszokni és 
igazi csapattá alakulni.

n D. B. 

Érdi VSE–Mosonmagyaróvári TE 0-2 (0-0)

A jobb helyzetkihasználás döntött

Búcsú a Magyar Kupától

A remek közönség segítségével nem akármilyen fordulatok után sikerült nyernie a magyaroknak

Drámai csatában nyertünk 3:2-re az Érd Arénában

Veretlenül gyűjtötték be a trófeát
Jöhet a következő szint

Érdi Vse: Nagy – Ország, 
Süveges, Csiszár, Pintér – 
Kovács (Héray), Kónya, 
Csizmadia – Balázsovics, 
Palásthy (Skita), Király 
(Gyurácz)
Gólszerzők: Horváth 21., 
Mihalszki 61. perc
sárgalap: Kónya
Piros lap: Süveges

Érdi Vse–mosonmagyaróvári te 0-2 (0-0)

Érd, 350 néző
Vezette: Sipos Katalin 
(Éles A., Garai P.)
Érdi Vse: Kertész – Or-
szág, Honti, Hegedűs, 
Cservenka (Pintér, 69. 
perc) – Kónya, Csizmadia 
– Gyurácz, Kovács B. 
(Héray, 77. p.), Kelemen 
(Balázsovics 59. p.) – Skita.
Vezetőedző:
Limperger Zsolt

mosonmagyaróvári te 
1904: Boros – Nagy Á., Bara-
nyai, Radványi, Galambos – 
Domanyik, Bezdi, Jasarevics 
(Karácsony, 90. p.), 
Schmatovich (Szénási, 87. p.) 
– Laki, Gajdos (Régely 60. p.).
Vezetőedző: Vágó Attila
Gólszerzők: Gajdos 55., 
Szénási 91. percben
sárga lap: Bezdi 24., Gajdos 
49., Domanyik 74. percben

mestermérleg
limperger Zsolt (Érdi 
Vse): Felvettük a versenyt 
a feljutásra is esélyes ven-
dégekkel. A különbség ab-
ban volt, hogy ők két hely-
zetet belőttek. Ha a kapu 
előtt határozottabbak va-
gyunk, akkor a mérkőzést is 
meg lehetett volna nyerni.
Vágó attila (mosonma-
gyaróvári te): Nagyon 
örülök, hogy az első ide-
genbeli győzelmet meg-
szereztük. A két idegesen 
játszó csapat mérkőzésén 
megérdemelten nyertünk. 
A második félidőben job-
bak voltunk és ez gólokban 
is megmutatkozott.

nB iii nyugati csoport, 
eredmények:
Érdi VSE – 
 Mosonmagyaróvári TE 1904   0–2
TARR Andráshida SC –  
 Diósdi TC-SELECT   1–1
Csornai SE–BKV Előre 0–3
Balatonfüredi FC–Sárvár FC 2–2
MTK Budapest II.–ETO FC Győr 1–1
Dorogi FC – 
 Puskás Akadémia FC II.   1–4
Tatabánya FC–Ferencvárosi TC II. 0–3
Csepel FC–Videoton FC II. 2–3

Még szokni kell az NB III iramát

A szombati meccs legjobbja Horváth Dóra (jobbra) lett 14 pontjával 
és remek blokkjaival

Bronz az Eötvös-kupáról
A Delta RSE két játékosa, Tátrai Nikolett és Horváth Réka 
bronzérmet szereztek a Hajdúnánáson rendezett nemzet-
közi Eötvös-Kupán. A hét nemzetet felvonultató mezőny-
ben a felnőttek között szerepelt a két érdi lány, akik a Gödöl-
lői RC és a Debrecen párosai mögött fértek fel a dobogóra.

„Jó úton vagyunk”
Lévai Vivien, a magyar vá-
logatott liberója: A máso-
dik és a negyedik szettben 
kicsit idegesek voltunk az 
elvesztett pontok miatt, 
ezért görcsössé vált a játé-
kunk. A szombati meccs-
hez képest különbséget 
jelentett, hogy vasárnap 
az ellenfelünk sokkal job-
ban játszott. Még kell fej-
lődnünk, fejben is, de sze-
rintem jó úton vagyunk, 
aztán, hogy mi lesz a vége, 
az majd ott (az Európa-
bajnokságon – a szerk.) 
kiderül. A csapat egyben 
van, az a bizonyos utazó 
tizenkét fő még nincs 
meg, mindenki harcol a 
helyéért.
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Kedves 
Nyugdíjas 

Klubvezetők!
Szeptembertől 
Tamáskáné 

Jakab Margit 

kézimunka 
szakkört 

indítana, ha megfele-
lő érdeklődés lenne a 
Klubtagok részéről.

Várjuk a Klubokból 
2–3 fő jelentkezését a 

06-30-213-1209 
telefonszámon.

Domján Károlyné

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

Gazdikereső

Buster közepes-nagy terme-
tű, 9 hónapos, vidám, mozgé-
kony kan kutyus. Erős testal-
katú, játékos, kajla, még neve-
lésre szorul. Kertes házban 
élne szívesen, főleg, ha séták-
ra, kirándulni is viszik.

Némó barátságos, kisterme-
tű, 3 év körüli keverék kan ku-
tyus. Igazi „harcimorzsa”, ha 
féltékenységről van szó, így 
más kutyákkal nem mindig 
jön ki. Remek jelzőkutya, kinti-
benti tartásra lenne ideális.

Ha örökbe fogadná Bustert vagy Némót, 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

MUNKALEHETŐSÉG
• Címkéző, csomagolómunkák
• Kertészeti kisegítőmunkák
• Áru-összekészítő feladatok • Betanítottmunkák
Munkahelyeink:Budaörs,Törökbálint,Szigetszentmiklós
Munkavégzéskörülményei:Hosszú távúmunkalehetőség,napi8órásmunkarendben
Megváltozott Munkaképességűmunkavállalók jelentkezését IS várjuk!
Jelentkezzen a 06-20/366-39-93-as telefonszámon,munkaidőben 8–16 óra között, vagy
abetanított munkákmegnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre is.

26
60

88

Az érdi illetékességű
PSP ENERGO KFT.

P S P
ENERGO Kft.

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELŐ
munkatársat keres – azonnali belépéssel.

Elvárás: ív- és lánghegesztő képesítés, minimum 3–5 éves épületgépészet
területén szerzett gyakorlat, B kategóriás jogosítvány.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a fekete.andrea@pspenergo.hu e-mail
címen, illetve érdeklődni a 06-30/867-2399 telefonszámon.
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Fűtés- és szanitertechnikai szakkereskedelmi cég
az alábbi munkakörben keres munkaerőt érdi munkahelyre:

GÉPKOCSIVEZETŐ
(E jogosítvánnyal + digitális kártya).

Jelentkezés szakmai önéletrajz e-mail
útján történő megküldésével az
szaboi@megatherm.hu címre.
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ÖSSZESZERELŐImunkaÉRDEN
A német PRETTL csoporthoz tartozó PEX Kft. új
érdi gyártócsarnokába keres munkavállalókat

igényes autóipari termékek gyártásához.

Gyorsan elsajátítható, könnyű ülőmunka • Igényes és tiszta
munkakörnyezet • Korrekt bérezés és juttatási rendszer

• Hosszú távú biztonság
Autóipari, kábeles vagyműanyagipari tapasztalat előnyt jelent!
PEXAutomotive SystemsKft. 2030 Érd,Turul u. 10; tel: 23/521-640

25
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Nemzetközi viszonylatratapasztalt
gépkocsivezetőt

keresünkC, E kategóriás jogosítvánnyal.

• 2015-ös, új Euro6-os DAF szerelvények.
• 3 hetes munkavégzés után 1 hét pihenő.
• korrekt és könnyen követhető bérezési rendszer.
• Kizárólag nyugat-európai fuvarfeladatok.
• GKI vizsgatámogatás
• Hosszú távú, stabil és megbízható háttér.

Telefon:06-30/48-85-159
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ANGOLésNÉMET
nyelvtanfolyamok
szEpTEMbErTőL.

Információ:
0623365357,
06205509222

www.elhousenyelviskola.hu
elhouse@t-online.hu
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KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

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
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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

REDŐNY

26
73

73

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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TÁRSKERESÉS

75 éves hölgy, józan életű férfit
keres, komoly szándékkal. Tel.:
0623/366-785.

VÁLLALKOZÁS
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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
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PRÉSELT MEGGYLÉ
ÉS LEKVÁR VÁSÁR!
100%-os natúr, préselt
MEGGYLÉ-ALMÁVAL, valamint
ALMALÉ és ŐSZILÉ-ALMÁVAL

5 literes kiszerelésben
termelői áron megvásárolható!

EPER- és MEGGYLEKVÁR dédanyáink receptje alapján.
Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!

Érden, Diósdon, Tárnokon ingyenes házhoz szállítás.

TEL: 30/2721769, www.fInoMGYuMoLcSLE.hu

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

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 26

27
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.
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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 26
24
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós
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KastélyoK, KúriáK
berendezésére

külföldi magas áron vásárolok festményeket,
borostyánokat, ezüst tárgyakat és teljes

hagyatékot. Értékbecslés, kiszállás ingyenes.

T.:70/940-83-78 26
36
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Ács- és kőművesmunkát, új tető
készítését, régi tető átrakását,
beázás és viharkár elhárítását
legolcsóbban vállalom. Telefon:
0630/566-90-51

Dryvit hőszigetelés! Épületek és
lakások teljeskörű külső és bel-
ső felújítása kedvező áron! Tel.:
0670/7823-470

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 26
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Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261

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

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

Kerti gondozást és metszést vál-
lalok. Telefon: 0630/682-44-31.

FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 24
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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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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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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 26

26
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ÁLLÁST KÍNÁL

Akludi kft.munkatársat keres
cnccsiszoló

polÍrozó, forrasztó
munkakörbe.

K Ö V E t E l M É n Y E K :
• erkölcsi bizonyítvány

• egészségügyi alkalmasság

É rD E K lŐDn i t E l E fonon :
06-23-886-451 Képes László

JElEntKEzni szEMÉlYEsEn:
kludi SZERElVÉNYEk kFT.

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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Sütőipari cég egyműszakos
betanított munkára,
azonnali kezdéssel keres

kollégákat. Munkába járáshoz
Érd központból buszt

biztosítunk. Kezdő jövedelem
nettó 88 000 Ft/hó.

A jelentkezéseket
telefonszámmal az

office@princesspek.hu
e-mail címre várjuk!
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Értékesítési tapasztalattal rendelkező 1–1 fő üzleti

munkatársat keresünk
az érdi és a budaörsi irodánkba,

alkalmazotti jogviszonyba, szeptemberi kezdéssel.

elvárások:
nMinimum érettségi bizonyítvány n Jogosítvány
n Kitartó, következetes munkavégzés
n Ügyfélközpontúság

Fényképes önéletrajzokat várjuk:
iren.szabo@groupama.hu Tel.: +36 30 529 4782
krisztina.szabo2@groupama.hu Tel.: +36 30 395 8020
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Nemzetközi fuvarozó cég
GÉPJÁRMŰVEZETŐKET

keres
azonnali kezdéssel

Jelentkezni emailben:
soforallas@lasztra-cargo.hu vagy

telefonon: +36 30 496 9450
(munkanap 8-18 óra között)

Anglia-Ausztria viszonylatban.
C, E kategória szükséges,

angliai nagy autós gyakorlat!
Kiemelt havi 500 ezer forint fizetés!

keres
(dízel targoncavezetői engedéllyel).
Előny az épületgépészeti tapasztalat.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)
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A kludi kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ
munkakörbe.

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

egészségügyi alkalmasság

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

mobil: 06-31/780-8441 izrael József

JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN:
kludi SZERElVÉNYEk kFT.

2049 diósd, Homokbánya u. 75.
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Akludi kft.munkatársat keres betanított

ÖNTÖDEI GÉPkEzElő
munkakörbe.

k Ö V E T E l M É N Y E k :
• erkölcsi bizonyítvány

• egészségügyi alkalmasság
Géplakatos végzettség előnyt jelent.

É RD E k lőDN I T E l E FONON :
06-23-886-436 koós Csaba

mobil: 06-30-856-9798 • e-mail: csaba.koos@kludi.hu

JElENTkEzNI SzEMÉlYESEN:
kludi SZERElVÉNYEk kFT.

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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Érdi telephelyű
szigetelőanyag-kereskedés
felvételt hirdet
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árukiadóimunkakörbe.
Feltétele:
• új, érvényes vezetőüléses targoncavizsga
•minimumBkategóriás jogosítvány

Előny:
• építőanyag-ismeret • érettségi
• érdi lakhely • C+ E kategóriás jogosítvány

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
az iroda@szigetelokboltja.com

vagy személyesen az alábbi címen
2030 Érd, Lőcsei u. 28–32.

Érdi építőanyag-kereskedésünkbe

anyagbeszerző,áruszállító
munkatársat keresünk B kategóriás
jogosítvánnyal, teljes munkaidőre.

Targoncavezetői engedély
előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat a
zsindelybolt@t-online.hu

címre várjuk. 26
75
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Érdi építőanyag-kereskedésünkbe

udvarimunkás
kollégát keresünk részmunkaidőbe.
Feladatok: kertimunkák, söprögetés,

telephely tisztán tartása, hótakarítás stb.

Fényképes önéletrajzokat a
zsindelybolt@t-online.hu

címre várjuk. 26
75
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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

munkatársak jelentkezését várjuk.
T: 06-20-417-1665 25
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Érdi telephelyű festő vállalkozás
szobafestő szakmunkásokat
keres, fizetésmegegyezés szerint.
Érdeklődni a 0620/92-33-951-es

telefonszámon lehet.
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Érd és környékéről érettségivel
rendelkező munkatársakat ke-
resek bővülő vállalkozásom-
hoz. Másodállásban is végezhe-
tő. Fényképes önéletrajzokat
a bendu75@freemail.hu címre
kérem elküldeni.

Németországi férfi konyhai kise-
gítői munkák thai éttermekbe.
Nyelvtudás nem feltétel, bére-
zés: fix. Szállás, étkezés ingye-
nes. Kor: 20-40 év. Tel.: 0670/
608-08-45.

Érdi parkvárosi büfébe pultost
keresünk. Hamburger készítés-
ben jártasság előny, de nem
feltétel. Tel.: 0670/431-65-52.

Érdi cég azonnali kezdéssel hi-
degburkolót felvesz, saját autó
előnyt jelent. T:06-30-2566-053

Tescoba, a pekingi étterembe
pultos lányt keresünk, azonnali
kezdéssel. Tel.: 0630/540-18-34.

Építő ipari segédmunkást felve-
szünk. Tel.: 0630/99-69-326.

ÁLLÁST KERES

Éjszakai műszakos becsületes
munkát keres középkorú, egye-
dülálló nő. Telefon: 06-30/50-
29-157

LAKÁS

Érdligeten 80 nm-es összkomfor-
tos lakás kiadó hosszú távra,
külön autó behajtóval. Tel.:
0630/2314-926.

Érdi 43 nm-es lakótelepi lakáso-
mat elcserélném nagyobbra,
ráfizetéssel. Tel.: 0630/50-29-
157.

ALBÉRLET KERESÉS

Azonnali beköltözési lehetőség-
gel kisebb összkomfortos csalá-
di házat vagy lakótelepit bérel-
nénk hosszú távra. Tel.: 0620/
252-2-879.

TELEK

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

Eladó Érd Ófaluban 1232 nm-es
telek faházzal, alatta pincével.
Iá.: 4,2 millió Ft. Telefon: 0630/
254-7975

Celldömölk-Izsákfán termál für-
dőhöz 5 km-re összközműves
2200 nm-es telek kis házzal ela-
dó. Telefon: 06-70/503-5719.

KIADÓ INGATLAN

Érden a Lőcsei út környékén, 85
nm-es, három szobás új ház ki-
adó. Telefon: 0670/332-55-44.

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25

82

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

Garázsvásár 2015.08.30-án 9.00-
14.00 óráig, Törcsvári utca 5-
ben.

12 kg héjas dió eladó. 1200,- Ft/
kg. Tel.: 0620/462-05-81.

OKTATÁS

Francia nyelvoktatást, nyelvvizs-
gára felkészítést vállal diplomás
nyelvtanár. Tel.: 0670/235-3386

Keressen minket
az interneten:

www.maraton.hu

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

06-23-520-117

Kedves Olvasóink!
Az Érdi Újság szerkesztősége 

2015. április 1-jétől új helyen,  

megújult környezetben várja  

jelenlegi és leendő partnereit.

Érdi  Újság
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Ötven esztendő rengetegnek tűnik kimondva is, pláne megélve! Vajon 
lehetséges-e nőnek és férfinak ennyi esztendőn át kitartani egymás mel-
lett? Ez a kérdés korábban talán fel sem merült, napjainkban viszont sokan 
hüledezve hallják, hogy két ember ötven, együtt töltött esztendő után is a 
jelenlegi társával kötne házasságot. Druzsin József és felesége, Róka Erzsébet 
a hétvégén ünnepelték aranylakodalmukat, amelyen – jelképesen – újra 
megerősítették fél évszázada egymásnak tett fogadalmukat.

Zsúfolásig megtelt az érdi 
házasságkötő díszterem, 
családtagok, rokonok, bará-
tok és ismerősök osztoztak 
augusztus 22-én a Druzsin 
házaspár örömében. Róka 

Erzsébet és Druzsin József 
ötvenedik házassági évfor-
dulójukon újra kimondták 
egymásnak a boldogító igent. 
Hogy hogyan őrizték meg há-

zasságukat ennyi éven át, mi 
tartotta őket össze, arról la-
punknak nyilatkozva, szinte 
egyszerre mondták ugyan-
azt: az egymás iránt táplált 
szeretet, türelem, tolerancia, 

megértés és megbecsülés, de 
leginkább az, hogy mindig, 
mindent őszintén megbeszél-
tek, nem kerestek külön uta-
kat, hanem együtt, közösen 

oldották meg a problémákat 
is. Természetesen, mint min-
den házasságban, náluk is 
előfordultak összezördülé-
sek, voltak nehéz pillanatok 
is, de túlléptek rajtuk mert – 
ezt is mindketten hangsú-
lyozták – mindent meg lehet 
oldani szeretetben, békes-
ségben!

Mi már szinte el sem tudjuk 
képzelni az életünket a mo-
dern telekommunikációs esz-
közök, főként a mobiltelefon 
nélkül. Bármilyen furcsa, 
több mint fél évszázaddal ez-
előtt, a telefon hozta össze a 
Druzsin házaspárt is. Erzsé-
bet telefonos postáskisasz-
szony volt, József meg épp 
katona 1964-ben, amikor még 
úgy működött a telekommu-
nikáció, hogy hívni kellett a 
központot, és onnan kapcsol-
ták össze a hívót a kért féllel. 
Az ifjú József azonban nem-
csak telefon-összeköttetést 
kért, hanem látatlanban ran-
devúra hívta Erzsébetet – a 
mai fiatalok megfogalmazá-
sában ez lenne a „vakrandi” 
– mert „olyan kedves volt a 
hangja!” – tudtuk meg a há-
zassági szertartáson, fiuk, 
ifjabb Druzsin József 
laudációjából.

Az első randevút újabbak 
követték, majd másfél évnyi 
kitartó udvarlás után, Erzsé-
bet és József 1965-ben házas-
ságot kötöttek Budapesten, 
és a hosszú évek során egy 
összetartó, szerető családot 
hoztak létre. Két fiuk szüle-
tett, mindkettő házas, és 
négy délceg fiú unkájuk van. 
Akkoriban Erzsébet fiatal 
édesanyaként a gyermekne-
velést választotta, otthon ma-
radt a fiúkkal, majd később 
bedolgozást – ahogy ők ne-
vezték – „rongyhegesztést” 
vállaltak, de az otthoni mun-
ka és a kertészkedés mellett, 
a családon kívüli közösség-
építésben is mindig aktív sze-
repet vállaltak. Baráti kirán-
dulásokat, túracsoportokat 
szerveztek, részt vettek az 
iskola szépítésében, a szülői 
közösségben mindig élen jár-
tak a segítésben.

Máig tevékeny tagjai az 
Érdligeti Nagyboldogasz-

szony Templom egyházkö-
zösségének, a város Idősügyi 
Tanácsának és évek óta lel-
kesen vezetik a Bolyai Peda-
gógus Nyugdíjasklubot. Szá-
mukra a „jóban, rosszban” 
nemcsak egy televíziós soro-
zat címe, hanem a valóság, 
mert mindig együtt, egymást 
támogatva, erősítve és segít-
ve tettek, tesznek mindent a 
családon belül és a közössé-
gekben vállalt tevékenysége-
ikben is.

Noha az ötvenedik évfordu-
lón újra megerősítették a há-
zasságukat, József és Erzsé-
bet enélkül is példát mutat-
tak az egymás iránti elköte-
leződésből, hűségből és sze-
retetből. Aranylakodalmuk 
alkalmából T. Mészáros And-
rás polgármester és a népes 
vendégsereg is gratulált. Kí-
vánjuk, hogy a 60 éves, gyé-
mántlakodalmukon is együtt 
pezsgőzhessenek!

n Bálint Edit

Druzsinék az 50. házassági évfordulójukon újra igent mondtak egymásnak

Randevúra hívta, mert olyan kedves volt a hangja!

Erzsébet és József példát mutatnak hűségből és szeretetből

A boldogító igen, ötven év után is…

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
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elektroe ektrol
outlet
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Háztartási kis- és nagygépek, szórakoztatóó eelleekkttrroonniikkaa
2049 Diósd, Balatoni út 2. az interspar területén •+36 23/3777000 000000111

Kiemelt ajánlatainK:
• 13–14 terítékesmosogatógépek

122 000 Ft helyettmost69900 Ft-os áron

• 9 terítékesmosogatógépek
96 500 Ft helyettmost59900 Ft-os áron

• Daewoo, Igenix digitálismikrohullámú sütők
17 900 Ft helyettmost14500 Ft-os áron

Új, csomagolássérült,mintadarab,
kifutó termékek jelentős kedvezménnyel!
az ajánlott termékek csak a készlet erejéig érhetőek el a hirdetésben szereplő akciós áron!

Elektro-Outlet

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 26
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MASSZŐRKÉPZÉSEK indulnak Érden
és Budapesten szeptember 14-től.
MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon

és az uniós országokban is.
(Az oklevél több nyelvű)

ÁRAK: Svéd, frissítő test
masszázs: 39.000 Ft

Reflexológia talp masszázs: 42.000 Ft
Nyirok masszázs: 42.000 Ft

(mind háromra részlet fizetés és kedvezmény)

További információ: 06-30/30-21-487
(Nyilv. szám: 00777-2012)


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

