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Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Élvonalban az érdi táncosok!
Az évek során sok érdi kislány és kisfiú kapott kedvet az akrobatikus rock and roll sporthoz 19. oldal

Érdi  Újság
Nem szemétlerakó!
Amennyiben átmenetileg 
már nem helyezhető el az 
edényben több hulladék, 
akkor másik szigetet kell 
igénybe venni, vagy meg 
kell várni, amíg az edénye-
ket kiürítik. A papír és mű-
anyag esetében a házhoz 
menő szelektív gyűjtőjá-
ratot is igénybe lehet ven-
ni.  n 7. oldal

Valahol laknunk kell
Linda és családja szomo-
rú története 1993. január 
27-én kezdődött: nemrég 
felépült házuk fürdőszo-
bájában az akkor tizenkét 
éves, okos, cserfes kislány 
majdnem belehalt a 
szén-monoxid-mérge-
zésbe. Azóta folyamatos 
ápolásra szorul.
  n 18. oldal

Méltó reváns!
Rendkívül izgalmas mér-
kőzésen a magyarok 3:0-
ra verték a török váloga-
tottat röplabdában. Euró-
pa-liga-győztesek lettek, 
amellyel a World Grand 
Prix sorozatban is részt ve-
hetnek.  n 21. oldal

Állati jó családi nap volt a főtéren 

Látványos kutyabemutatók, pónilovaglás, láma-, kecskegida- és csacsisimogatás, táncprodukciók a színpadon, vidámpark, légvár és még 
rengeteg meglepetés várta városunk legkisebbjeit azon az Állati jó nyárbúcsúztató családi napon, amit idén másodszor szerveztek meg a 
főtéren. Itt hirdették ki az állati rajzverseny eredményét is, amelyre száznál több diák adta be pályamunkáját. 10. oldal 
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

276967

Tel: 06/20-583-2760
www.reditor.hu

Névjegykártya,
szórólap, meghívó,
molinó, cégtábla,
egyedi kiadványok,
szitanyomás pólóra.

DIGITÁLIS NYOMDA
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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

Fontos év kezdődött el a Marianum Német Nem-
zetiségi Általános Iskolában: huszonöt éve, hogy 
Érd egyetlen egyházi oktatási intézményében 
elindultak az első osztályok. Az eredetileg polgári 
leányiskola nemcsak a múltban esett át több 
átalakuláson, de most is nagy változások előtt áll.

Aki nem az elmúlt években 
költözött Érdre, minden bi-
zonnyal emlékszik rá, hogy 
a rendszerváltást megelőző-
en állami általános iskola 
működött az épületben, amit 
még 1935-ben húztak fel – a 
Szent Keresztről Nevezett 
Irgalmas Nővérek alapítot-
tak itt nyolcvan esztendeje 
polgári leányiskolát. 1948-
ban állami tulajdonba került 
a nagy, modern és jól felsze-
relt épület, a nővéreket pedig 
megfosztották munkájuktól 
és otthonuktól. Az ezt követő 
négy évtizedben 
az épület állapota 
fokozatosan rom-
lott, 1987-ben meg-
szűnt benne az 
oktatás, és félő 
volt, teljesen el-
pusztul. Ettől sze-
rencsére sikerült 
megóvni: az érd-
újvárosi egyház-
község plébánosa, 
Hajdu Ferenc 
kezdeményezésé-
re még a rendszerváltozás 
előtt megalakult a Katolikus 
Szülők Érdi Egyesülete és 
létrejött a Szent Imre Alapít-
vány azzal a céllal, hogy új-
raindítsák az egyházi isko-
lát. Miután az egyházközség 
az épület feletti kezelői jogot 
visszakapta, megkezdődhe-
tett az intézmény újjászerve-
zése: 1991 márciusában in-
dult az épület teljes felújítá-
sa, a város és az itt élők tá-
mogatásával, és szeptember 
14-én megkezdődhetett a ta-
nítás (először csupán két 
első és egy második osztály-
nak) a részben használható-

vá tett épületben, amit azóta 
két új szárnnyal bővítettek – 
derül ki az iskola krónikájá-
ból.

A gyerekek  
változnak,  
a szellemiség a régi

Bár a mai gyerekek sok te-
kintetben különböznek a ne-
gyed évszázaddal ezelőtti 
társaiktól, az iskola szelle-
misége, alapértékei válto-
zatlanok. Természetesen a 

pedagógusok is alkalmaz-
kodnak a megváltozott vi-
lághoz.

– Huszonöt éve, mikor az 
itt oktató nővéreket megkér-
dezték ugyanerről, ők azt 
mondták: legfontosabb alap-
érték a szeretet. Ez a mai 
napig így van, hiszen ma is 
azt tartjuk a legfontosabb-
nak, hogy a gyerekek között, 
illetve otthon, a családban 
szeretet legyen. Az elfoga-
dás, az alkalmazkodás, a 
közösségi szellem kialakítá-
sa szintén nagyon fontos – 
mondta Takácsné Tóth Noé-
mi igazgató. Hogy ezeket az 

értékeket nemcsak az isko-
la, hanem sok érdi család is 
magáénak vallja, azt mi sem 
mutatja jobban, mint hogy 
évről évre túljelentkezés van 
az intézményben.

Gimnáziumi  
osztályok 2017-től

Persze nem csak az idők 
változnak, az iskolavezetés 
is új tervekkel vág a jubileu-
mi évnek: a szemközti telken 
szeretnének egy új szárnyat 
felhúzni A bővítést részben 
az indokolja, hogy a tornate-
rem, a tornaszoba, illetve a 
sportudvar már nem elegen-
dő, és kinőtték az ebédlőt is.

– A szülők jelezték ne-
künk, hogy nagyon szeret-
nék, ha gimnáziumi osztályt 
is indítanánk, hiszen így to-
vábbra is egyházi rendszer-

ben, és helyben tanulhatná-
nak a 8. osztályból kikerült 
gyerekek, akik azért sem 
szívesen mennének másho-
vá, mert itt nagyon jól érzik 
magukat – mondta az igaz-
gatónő. Mint hozzátette, ne-
héz volt a környéken telket 
szerezniük, de úgy látszik, 
ez a probléma is megoldódik: 
az Edit utca túloldalán vásá-
rolnak meg egy ingatlant. A 
két épületet függőfolyosóval 
kötik össze az elképzelések 
szerint.

– Felfelé nem terjeszked-
hetünk, a régi épület nem 
bírná el, így más megoldás 
nem maradt – mondta az 
igazgatónő. Terveik szerint 
az építkezés jövő tavasszal 
elindulhat, és a 2017-es tan-
évet már egy gimnáziumi 
osztállyal bővülve tudják 
kezdeni.

– Egyelőre csak egy osz-
tályt tervezünk, ahol a diá-
kok egyik fele német, a má-
sik angol nyelvet tanulna. 
Természetesen nem csak 
azok jelentkezését várjuk, 
akik ide jártak általános is-

kolába – hangsúlyozta Ta-
kácsné Tóth Noémi.

Jubileumi  
rendezvények

A jubileumi év ünnepi 
szentmisével vette kezdetét 
szeptember 14-én. A gyere-
keken és szüleiken kívül el-
jöttek az iskola jelenlegi és 
nyugdíjas pedagógusai is. A 
szentmisét vendégség követ-
te, amelyre azokat hívták 
meg, akik annak idején so-
kat tettek azért, hogy ez az 
iskola létrejöhessen, meg-
újulhasson. Az összejövete-
len régi fényképeken mutat-
ták be, milyen volt ez az épü-
let egykor, hogyan zajlott az 
átalakítás, és a fotók felidéz-
ték az első tanévnyitót is, 
amikor a püspök megáldotta 
az épületet.

– A klauzúrán a 
kilencvenes évek-
től nővérek is lak-
tak, akik alsósokat 
tanítottak. Az utol-
só nővér 2007-ben 
hunyt el. Nagyon 
hiányoznak ne-
künk. Rájuk emlé-
kezünk egy kiállí-
tással, amit egy-
két hónapon belül 
rendezünk meg: 
kéziratok, bizo-

nyítványok, fényképek mesél-
nek majd itteni életükről. 
Szervezzük a volt marianumos 
diákok találkozóját is, eddig 
mintegy 350 öregdiákunk je-
lentkezett – sorolta Takácsné 
Tóth Noémi, hozzátéve: ha-
gyományos programjaik (az 
adventi vásár, illetve a diákok 
évente kétszer megrendezett 
műsora) is a jubileum jegyé-
ben telnek majd.

Indítottak egy különleges 
előadás-sorozatot is a szü-

lőknek: tavaly Eperjes Ká-
roly színművész és dr. 
Gombocz János nevelésku-
tató volt az iskola vendége, 
idén októberben Uzsalyné 
dr. Pécsi Ritával találkoz-
hatnak az édesapák, édes-
anyák, tavasszal pedig vár-
hatóan Csókay András pro-
fesszor jön a Marianumba. 
Az iskola tervezi azt is, hogy 
egy-egy sikeres életpályát 
befutott volt diákot is meghív 
– ez azonban lehet, hogy át-
csúszik a jövő tanévre.

– Akkorra is tartogatunk 
programokat, hiszen, bár ez 
a jubileumi évünk, a huszon-
ötödik születésnapunkat 
jövő szeptember 14-én ünne-
peljük – zárta szavait az 
igazgatónő.

n ÁDÁM KATALIN

25. jubileumát ünnepli a Marianum Iskola

Nem csak a matek, a szeretet is fontos!

Egykor…. és most

A jubileumi év ünnepi szentmisével vette kezdetét szeptember 14-én

Kapuvári Antalné az indulást követő években a Marianum 
iskolában tanított, nyugdíjazásáig. Mint lapunknak elmond-
ta, nagyon kellemes emlék számára ez a pár esztendő.
– Gyakran visszajárok az iskolába, látom, hogyan fejlődik év-
ről évre. Kezdetben nem volt semmink, a fizikához az eszkö-
zöket, az énekhez a lemezeket nekünk kellett napról napra 
összegyűjtögetni. Szeretettel végeztük ezt a munkát, hatal-
mas volt köztünk az összetartás – mesélte a matematika, fi-
zika, ének szakos nyugdíjas tanárnő, hozzáfűzve: a hat év, 
amit a Marianum iskolában töltött, nagyon szép befejezése 
volt pedagógusi pályájának.

Mindaz, amit elértünk, 
amire büszkék lehetünk, 
nem nekünk köszönhető. 
Mi csak eszközei vagyunk 
az Úristennek – mondta 
Hajdu Ferenc plébános a 
jubileumi évet megnyitó 
hétfői szentmisén, az új-
városi templomban. Az 
intézmény alapítója hang-
súlyozta: annak idején kü-
lönleges iskolát szerettek 
volna létrehozni.
– Ez nem azt jelenti, hogy 
itt kellett a legjobban taní-
tani a matematikát, fizikát 
és a többi tárgyat. Ezek az 
eredmények jöttek, amit a 
számok is igazolnak. A cé-
lunk kezdettől fogva az 
volt, hogy itt szeressék 
legjobban a gyerekeket – 
mondta Ferenc atya.
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Érdi  Újság

Mindent a sportnak köszönhettem – így foglalta össze mondanivaló-
ját Novák Ferenc, aki gyerekként még a Fradi kölyökcsapatában kezdett 
sportolni. Több évtizedet töltött el az érdi sportéletben, először mint aktív 
sportoló, majd edző, végül mint az Érdi VSE elnöke. Közben civil foglal-
kozása mellett szakosztályvezetőként a Spartacus vízilabda-csapatánál, 
szakosztály-igazgatóként a Honvédnál és éveken át csapatvezetőként a 
női vízilabda-válogatottnál dolgozott. Számos kitüntetést kapott. Erről a 
gazdag és sikeres sportpályafutásról beszélgettünk vele.

n Harmat Jenő

– Mielőtt sportvezető lett, 
aktív sportoló volt. Hol kez-
dődött sportolói pályafutása 
és hogyan került Érdre?

– Budapesten éltünk a szü-
leimmel és a testvéremmel, 
és mint minden gyereket eb-
ben az időben, a foci érde-
kelt. Így hamarosan kedvenc 
labdarúgócsapatom, a Fradi 
igazolt játékosa lettem, és a 
Kölyök II-ben fociztam. A 
Fradi fa stadionja mögötti 
földes pályán voltak az edzé-
seink. Nem kisebb edző fog-
lalkozott velünk, mint Lakat 
Karcsi bácsi, aki ekkor még 
aktív labdarúgó volt. Ez az 

„idill” 1951 augusztusában 
megszakadt, mivel édes-
apám katonatiszt volt, így a 
családot a Szabolcs megyei 
Nagyhalász községbe telepí-
tették ki. Játékosmúltam na-
gyon hamar kiderült a helyi-
ek előtt, és meghívtak maguk 
közé játszani. Ebben a nehéz 
időben az emberek ott segí-
tettek, ahol tudtak. Jegy nél-
kül kaptunk kenyeret és cuk-
rot, és ez abban az időben 
nagyon sokat segített a csa-
ládnak. Azután vége lett a 
kitelepítésnek, de Budapest-
re nem jöhettünk vissza.  
Családunknak Érdligeten 
volt egy rokona, és többször 
jártunk korábban nála, így a 
választás Érdre esett. Albér-

letben kezdtük újra az éle-
tünket, én pedig visszamen-
tem az FTC-be. Nagyon ha-
mar megkerestek az érdi 
labdarúgás vezetői. Kedve-
zőtlen körülményeink miatt 
eljöttem a Fraditól és az Érdi 
Vörös Meteorba igazoltam.

– Hogy sikerült a beillesz-
kedés, kikkel játszott együtt?

– Olyan vezetőket és játé-
kosokat ismertem meg, akik 
régóta az érdi labdarúgásért 
dolgoztak. Többek között 
Sulák Jánost, aki egyik fő tá-
mogatója és vezetője volt az 
egyesületnek. Fiatal korom 
ellenére hamar a felnőtt csa-
patba kerültem, és nagyon 

szép éveket töltöttem el itt 
Érden, a „Gödörben” (a mai 
Stop-Shop helyén). A körül-
mények nagyon „falusiak” 
voltak. Nem volt még vezeté-
kes víz a pályán, nem volt 
meleg víz, zuhanyzó – ami 
ma már elképzelhetetlen. De 
a mérkőzés után nagyon jó 
zsíros kenyeret kaptunk… A 
pálya földes, agyagos volt, 
sokszor hihetetlen körülmé-
nyek között kellett lejátszani 
a mérkőzéseket. Az Érd-alsó 
állomásra beérkező gőzmoz-
donyok vezetői hangos síp-
szóval biztatták a csapato-
kat.

Az érdiek nagyon szeret-
ték a labdarúgást. Vasárna-
ponként, a mérkőzés napján 
több ezren látogattak ki a 
Gödörbe. Sok esetben mai 
első osztályú csapatok is 
megirigyelhetnék azt a né-
zőszámot. 

Pályafutásom négy kor-
osztályt ölelt fel. Nagyszerű 
emberekkel, kitűnő focisták-
kal játszottam együtt. A két 
Szigetvári, Somlai Rudi, Ka-
tona Misi, Kepes Sanyi, Föld-
házi Zoli, később Kapuvári 

Jani, Nagy Béla – akinek a 
16-oson kívülről elvégzett 
szabadrúgásait jó volna a 
mai fiataloknak megmutat-
ni. Közülük többen az NB 
I-ben vagy az NB II-ben is 
kamatoztathatták tudásu-
kat.

A csapat többnyire a me-
gyei első osztályban játszott. 
Ekkor még nem volt NB III, 
így az a szint a mai NB III-
nak felelne meg. Hihetetlen 
nagy mérkőzéseket, rang-
adókat játszottunk. Ezek kö-
zül is kiemelkednek a szom-
szédos települések csapatai 
elleni mérkőzések, és persze 
az Érdi Építők elleni találko-
zók. Ezeken a mérkőzéseken 
4–5 ezer ember szurkolt csa-
patának. Felejthetetlen él-
mény volt.

Pályafutásom során vá-
laszút elé kerültem, amikor 
az NB II-es Oroszlányi Bá-
nyász megkeresett. Ebben 
az időszakban megyei válo-
gatott is voltam, abban a csa-
patban NB II-es játékosok is 
játszhattak. Azért, hogy el-
csábítsanak, egy vagon sze-
net küldtek az érdi vasútál-

lomásra a családnak, amit – 
függetlenül attól, hogy nem 
igazoltam oda – megkap-
tunk.

Pályafutásomnak végül is 
egy sérüléshullám vetett vé-
get, így 1971-ben végleg fel-
hagytam az aktív labdarú-
gással.

– Itt megszakadt a kapcso-
lata az érdi focival és máris 
kezdődött sportvezetői tevé-
kenysége a vízilabdában?

– Nem egészen. Két évig 
hobbiszinten teniszeztem. A 
focicsapat pedig kiesett a 
megyei első, majd a másod-
osztályból is. Ekkor kértek 
fel edzőnek. Egy nagyon jó 
képességű csapat állt össze 

(köztük Balogh Gabi, Bilik, 
Jehoda), akikkel évről évre 
előrébb lépve visszakerül-
tünk a megyei első osztály-
ba. Később csatlakozott hoz-
zánk Kapa Pali, Kiss Csaba, 
Vass Laci. Ez már megala-
pozta a későbbi labdarúgó-
csapat sikereit.

Erre az időszakra tehető, 
amikor a vízilabdához is kö-
zelebb kerültem. A 60-as, 70-
es években az ipari szövet-
kezeteknek támogatniuk 
kellett a Spartacus különbö-
ző szakosztályait. A FOK-
GYEM ipari szövetkezet, 
ahol dolgoztam, a vízilabda 
szakosztályt támogatta, és 
az elnök volt a szakosztály 
elnöke. A játékosoknak napi 
4 órát kellett dolgozni, így 

bejártak a munkahelyükre. 
Nagyon jó barátságba kerül-
tünk. Ők kijártak Érdre foci-
meccsre, én eljártam vízi-
labda-mérkőzésekre. Egy-
szer csak szóltak: gyere kö-
zénk, már úgysem focizol. 
Hát így kezdődött. Nagyon 
megszerettem a vízilabdát. 
Nagyon sokat kaptam, igaz, 
nagyon sokat is dolgoztam.

– Túlzás nélkül állíthatjuk, 
hogy a Honvéd női és férfi ví-
zilabdacsapatának arany-
kora önhöz fűződik.

– Valóban a 2000-es évek 
voltak a legsikeresebbek, de 
addig rögös út vezetett. A 80-
as években a szövetkezeti 
ipar meggyengült, nem tudta 

úgy támogatni a sportágat, 
mint korábban. A szponzori 
támogatások gyakorlata 
még nem alakult ki. A Spar-
tacus, bár mindig egy jó kö-
zépcsapat volt, nem tudott 
volna talpon maradni. A Bu-
dapesti Honvéd, amely lé-
nyegesen jobb körülmények 
között tudott dolgozni, átvet-
te a csapatot. Ez volt a későb-
bi sikerek egyik része. A má-
sik, hogy az akkori Westel 
mobilszolgáltatóval egy na-
gyon korrekt, hosszú távú 
megállapodást sikerült köt-
nünk a csapat anyagi támo-
gatására. Ezzel a biztos 
anyagi háttérrel kezdtünk el 
azon dolgozni, hogy a külföl-
dön játszó, olimpiai bajnok 
és válogatott játékosokat ha-

zahozzuk. Így került hoz-
zánk Molnár Tamás, Kis 
Gergő, Biros Péter, Vári Atti-
la, Fodor Rajmund, később 
pedig Benedek Tibor. A ké-
sőbbiekben csatlakozott 
még hozzánk Szívós Márton, 
Gór-Nagy Miklós, Tóth Már-
ton, Gergely István. Velük 
olyan sikereket értünk el a 
nemzetközi porondon, ame-
lyet azóta egyetlen  csapat 
sem tudott megközelíteni.

A férfi csapat mellett el-
kezdtük a női csapat meg-
szervezését is. A női váloga-
tott legjobbjait sikerült meg-
nyerni, hogy a Honvédban 
folytassák pályafutásukat. 
Mindkét csapat az elkövet-
kező években sikert sikerre 
halmozott. A férfiak 2001–
2006 között hat bajnoki cí-
met, három Magyar Kupa-
győzelmet, a női csapat há-
rom bajnoki címet és három 
kupagyőzelemet tudhatott 
magáénak. 

Nemzetközi szinten a férfi-
akkal négy BL-döntőt ját-
szottunk. Ezek közül 2004-
ben a hazai rendezésűt, a 
margitszigeti uszodában 
hatezer néző előtt megnyer-
tünk. A BL-döntő mellett a 
LEN Szuperkupa-győzelmet 
is begyűjtöttük. A további 
három döntőben az ezüstér-
met szereztük meg. A lányok 
sem maradtak el a fiúk mö-
gött. 2005-ben LEN Kupa- és 
LEN Szuperkupa-győzelmet 
mondhattak magukénak. 
Ebből a sikercsapatból az 
idén megrendezett női világ-
bajnokságon részt vevő ma-
gyar csapatban még öten 
játszottak. Sajnos az anyagi 
háttér csökkenésével elmúlt 
a Honvéd „aranykora” is. Eb-
ben az időszakban a női vá-
logatott edzőségéről lemon-
dó Faragó Tamás helyett 
Petrovics Mátyás lett az 
edző, engem pedig felkértek 
csapatvezetőnek.

– Az élsportban dolgozó-
kat sokan irigylik az utazá-
sok miatt. Milyen élmények 
maradtak meg önben az 
utazásokról?

– Valóban nagyon sokfelé 
eljutottam a világban. Mind 
az öt kontinensen megfor-
dultunk a magyar vízilabda-
csapatokkal. Nagyon szíve-
sen utaztunk Olaszország-
ba, Görögországba vagy ép-
pen Berlinbe, ahol mindig 
nagyon jó mérkőzéseket ját-
szottunk. Nem felejtem, hogy 
2005-ben Nápolyban a görög 
bíró hogyan csalta el a BL-
döntőt a Recco javára. A sors 
pikantériája, hogy amikor 
másnap a reptéren megje-
lent a görög bíró és meglátta 
a csapatot, megfordult és el-
tűnt, mint a kámfor. 

Nem lehet elfelejteni azt 
sem, mikor Kanadában elvit-
tek minket a Magyar Házba 
és nagy ünnepséget rendez-
tek tiszteletünkre, majd az 
1976-os olimpia uszodájába, 
ahol a magyar csapat arany-
érmes lett. Jó érzés volt lát-
ni, hogy a magyar játékosok 
nevét egy emléktábla őrzi.

Bármerre mentünk a vi-
lágban, a válogatottat vagy a 
Honvédot elmondhatatlan 
szeretett fogadta az ott élő 
magyarok részéről. Legyen 

az Új-Zéland,  Brazília vagy 
Argentína. Döbbenetes volt, 
ahogy az ott élő magyarok 
őrzik a magyarságukat, és 
ahogy áradt belőlük a haza-
szeretet.

Szomorú emlék fűződik vi-
szont Új-Zélandhoz, ahol 
2011-ben a női válogatottal 
jártunk. Christchurch város-
központja elutazásunk után 
egy héttel hatalmas földren-
gés következtében elpusz-
tult. Ma már csak a fényké-
pek emlékeztetnek csodála-
tos templomára, épületeire.

– Milyen sportvezetői ter-
vei vannak, milyen célok le-
begnek a szemei előtt?

– Nem tudom elképzelni 
úgy az életem, hogy nyugdí-
jasként a karosszékben ül-
jek. Most, hogy a Honvédnál 
kevesebb a feladatom, na-
gyobb figyelmet és energiát 
tudok fordítani az Érdi VSE-
re, amelytől igazán soha 
nem szakadtam el. Érdről 
indultam el, és itt is szeret-
ném sportvezetői tevékeny-
ségemet befejezni.

Interjú Novák Ferenc sportvezetővel

Soha nem bántam meg, hogy Érdre jöttem Névjegy
Novák Ferenc 1938-ban szü-
letett Veszprémben. 1953-tól 
él Érden. A Kandó Kálmán Fő-
iskolán végzett 1967-ben. 
Aktív sportolói pályafutását 
1953-ban kezdte az Érdi Vö-
rös Meteorban, ahol labdarú-
gó volt egészen 1971-ig. Sé-
rülések miatt visszavonult, és 
1973-tól 1979-ig az Érdi VSE 

labdarúgócsapata edzője 
lett. Később az ificsapat 
edzőjeként, majd kapus-
edzőként dolgozott. A Buda-
pesti Spartacus SC-t 1973–
1999 között, a Dominó Hon-
védot 1999–2014 között ve-
zette. Az Érdi VSE tiszteletbe-
li elnöke. Az Eszterházy Mik-
sa emlékérem, Honvédel-
mért kitüntetés és Érd Város 
Sportjáért Díj birtokosa.

Sohasem vízilabdázott 
és mégis a póló jelentett 
neki mindent. A sportot, a 
szenvedélyt, a sikert. A já-
tékosok, a világklasszisok 
figyeltek rá, a vezetők az 
egyik legfontosabb lánc-
szemnek tartották, ő pedig 
csendben tette a dolgát. 
Még a magyar vízilabda 
hőskorában jegyezte el 
magát ezzel a csodálatos 
sportággal, és ettől kezdve 
nem volt megállás. Szak-
osztályvezető lett a Bp. 
Spartacusnál, egyszerű 
szövetkezeti vezetőként 
élete része lett a vízilabda. 
És ma már fogalom a neve. 
Ha azt mondom, Honvéd, 
azt mondod, Novák Feri, 
ha azt mondom Dominó- 
Honvéd, azt mondod, nél-
küle nem lett volna hat 
arany, BL-siker, ha azt 
mondom, Riconet, azt 
mondod, a piros-fehérek 
új korszaka.

Szakosztály-igazgató-
ként is alázattal tette a 
dolgát. Részese volt a Hon-
véd női csapatának dobo-
gós bajnoki helyezésében, 
LEN-kupa-sikerében is. 
Nélkülözhetetlen. Akárhol 
keresed, ott van, és bárhol 
találod, hasznos… Amikor 
a szakosztály átvitt érte-
lemben az „életéért” küz-

dött, akkor is mindent fél-
retéve robotolt, hogy meg-
valósuljon a bentmara-
dás, a minél jobb szereplés. 
Szerény volt és profi, célra-
törő, de alázatos. A  sok 
kiválóság, Európa-, világ-, 
és olimpiai bajnok a lehe-
tő legnagyobb tisztelettel 
beszél róla. Sztárokat so-
rol, akikkel szinte élete 
nagy részét töltötte a me-
dence környékén: Molnár 
Endre, Tóth Imre a Sparta-
cusból, majd Szívós Marci, 
Gergely Pista, Kiss Gergő, 
Biros Peti, Benedek Tibor 
– hogy csak néhányukat 
említsük –, és volt úgy, 
hogy hét olimpiai bajnok 
is figyelt szinte minden 
szavára.

Novák Ferenc az emlék-
idézés végén csak annyit 
mond: „A családomon kí-
vül a vízilabda adta a leg-
többet az életemben”. Cso-
da-e, ha rajongásig szere-
ti a Honvédot, és azt 
mondja, ha újra kezdhet-
né, ismét szakosztály-
igazgató lenne, a játéko-
sokért, a vízilabdáért, a 
Honvédért!

Azt hiszem, senki sem 
tiltakozna…

Az írás a Honvéd 65 
–1949–2014 című ünnepi 
kiadványában jelent meg.

Feri bácsi

„Most már sokkal több időt tudok fordítani az Érdi VSE játékosaira"
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Zökkenők nélkül indult el a tanév az érdi járásban: 
az Érdi Tankerületnek köszönhetően biztosítottak 
minden feltételt és eszközt ahhoz, hogy a diákok 
idén is rendben megkezdhessék tanulmányaikat – 
jelentette ki Aradszki András energetikai államtitkár, 
térségünk országgyűlési képviselője, aki szeptemberi 
érdi sajtótájékoztatóján kiemelten foglalkozott a 
sokakat érintő bevándorlási helyzettel is.

– Az emberek kíváncsiak 
arra, mi történik Európában, mi 
zajlik most a Balkánon, és mi-
ként veszélyezteti a migrációs 
krízis térségünket és egész Eu-
rópát, hiszen az utóbbi hónapok-
ban közel 160 ezer illegális be-
vándorló lépett be Magyaror-
szágra, ami a korábbi években 
tapasztaltak tízszerese, és úgy 
tűnik, az áradat szinte kiapad-
hatatlan – ezzel kezdte szeptem-
ber 10-én megtartott sajtótájé-
koztatóját Aradszki András 
(Fidesz–KDNP) államtitkár, 
térségünk országgyűlési képvi-
selője. 

– Ma már úgy tűnik – fűzte 
hozzá a politikus –, hogy a viseg-
rádi négyek nagyjából azonos 
állásponton vannak a tekintet-
ben, hogy Európát, Európa hatá-
rait meg kell védeni az illegális 

migránsok áradatától, és az eu-
rópai lakosság biztonságát min-
denképpen meg kell tartani. 

Az államtitkár úgy vélte, ve-
szélyes – és elsősorban az euró-
pai nemzetállamok ellen irá-
nyul – az az amerikai kommu-
nikáció, hogy bárkinek bárhol 
joga van letelepedni, sőt, ehhez 
az adott állam segítsége is meg-
illeti. Az effajta „propaganda” 
kifejezetten az európai nemzet-
államok gyengítését célozza. 
Aradszki András hangsúlyoz-
ta: Magyarország nem tesz 
mást, mint betartja a rá háruló 
kötelezettségeket és eleget tesz 
a követelményeknek: megvédi 
Magyarország határait. Ennek 
érdekében hívta össze a házel-
nök az Országgyűlés rendkívü-
li ülését és fogadták el azokat a 
jogszabályi változásokat, ame-

lyek a határ védelmének meg-
erősítésére irányulnak, és egy-
értelműen azt üzenik a migrán-
soknak: ne jöjjenek errefelé! – 
húzta alá a képviselő, majd 
hozzátette: természetesen a 
háborús területekről érkező 
menekülteket továbbra is befo-
gadjuk. Most került nyilvános-
ságra, hogy eddig ezer, a Közel-
Keletről érkező keresztény me-
nekült kapott menedékjogot 
hazánkban – tette hozzá 
Aradszki. Úgy tűnik azonban, 
hogy Európa egyelőre megosz-
tott a migrációs válság rende-
zését illetően, de a visegrádi 
négyek azon az állásponton 
vannak, hogy az európai érté-
keket, Európát közös erővel kell 
megvédeni. Aradszki András 
helytelennek tartja, hogy a bal-
oldali ellenzék nem tesz kü-
lönbséget menekültek és be-
vándorlók között, pedig utóbbi-
ak azok, akik vagy megtagad-
ják a regisztrációt, vagy utána 
azonnal továbbmennek, gyara-
pítva az embercsempészek be-
vételeit. 

– Magyarország számított 
ugyan a nagyfokú migrációs 
hullámra, de az együttműködés 
hiányára nem – fogalmazott a 
politikus, majd kiemelte: min-

den ellentétes híreszteléssel 
szemben, az egyházak is kive-
szik a részüket a migránsok se-
gítéséből. A Katolikus Karitász 
és a Máltai Szeretetszolgálat 
munkatársai is jelen vannak 
Röszkén, igaz, róluk nem olva-
sunk a sajtóban és nem látjuk 
őket a híradásokban, talán 
azért, mert nem reklámozzák 
magukat, hanem csendben te-
szik a dolgukat.

Az államtitkár a továbbiak-
ban röviden értékelte a magyar 
gazdaság helyzetét, kiemelve, 
hogy a növekedési mutatók né-
mileg gyengébbek voltak, mint 
várták, de kiderült, hogy a me-
zőgazdaságban az aszályos idő-
szak miatt lettek gyengébbek az 
eredmények, viszont a magyar 
gazdasági reformok működnek, 
és ezek befolyásolják Magyaror-
szág gazdasági stabilitását is. 
Gazdaságunk ellenálló ké-
pessége jóval erősebb, mint az 
elmúlt húsz év alatt bármikor 
volt – mondta. – A magyar embe-
rek bíznak az államban, ez ab-
ból is látszik, hogy a hozamok 
csökkenése ellenére is egyre 
többen fektetik a pénzüket ál-
lampapírokba, finanszírozva 
ezáltal az állam működését. 
Eközben az olajár esésének kö-

szönhetően az infláció már a 
nulla felé halad, és növekszik a 
nyugdíjak reálértéke is. Bízunk 
abban – tette hozzá a politikus –, 
hogy az Európai Unió úgy fogja 
kezelni a migrációs helyzetet, 
hogy az nem befolyásolja, nem 
gyengíti a magyar gazdaság fej-
lődését. 

Végül a helyi ügyekre térve 
Aradszki András megállapítot-
ta: az érdi járásban zökkenő-
mentesen kezdődött a tanítás, 
hiszen az érdi tankerületnek 
köszönhetően biztosított volt 
minden feltétel és eszköz az új 
tanév megkezdéséhez. Kiemel-
te: Érd városa régi adósságát 
törlesztette azzal, hogy a nyár 
folyamán három iskola – a Bo-
lyai, a Teleki és az Érdligeti – 
épülete is megújulhatott, és ez a 
folyamat várhatóan tovább foly-
tatódik majd a Batthyány-prog-
ram megvalósításakor. A politi-
kus megemlítette még, hogy az 
Érdi Napokon megrendezett ta-
lálkozón városunk mindegyik 
testvérvárosából voltak jelen 
delegációk, köztük olyan vendé-
gek is érkeztek, akik pár évvel 
ezelőtt jártak Érden, és – mint 
mondták – alig ismertek rá, any-
nyit fejlődött, szépült a város. 

� n�Bálint Edit      

Különleges programok-
kal készül az őszre a Ma-
gyar Földrajzi Múzeum. Az 
Érdi Napok keretében kerül 
sor a Balázs Dénes tudo-
mánytörténeti konferenciá-
ra, októberben pedig az 
Érdről 1945-ben elhurcol-
taknak állítanak emléket.

Az első tudományos kon-
ferenciát 1985-ben rendezte 
a Magyar Földrajzi Múzeum, 
alapítója, Balázs Dénes kez-
deményezésére. Volt olyan 
esztendő, amikor két ren-
dezvényre is sor került. A 
konferenciák témája válto-
zik, a cél azonban azonos: 
olyan új ismereteket felku-
tatni, amelyek a tudomány-
történet számára jelentős 
értékkel bírnak – mondta 
lapunknak dr. Kubassek Já-
nos múzeumigazgató, hoz-
zátéve: ebbe a munkába 
nemcsak a földrajz, hanem 
más rokon tudományok kép-
viselőit is bevonják: a Balázs 
Dénes tudománytörténeti 
konferencián számos egye-
temi tanszék kutatója, okta-
tója tart előadást.

– Az idei rendezvény nem 
egyetlen személyhez, ese-

ményhez kötődik. Azoknak 
a kutatási eredményeknek 
szeretnénk fórumot biztosí-
tani, amelyek különböző 
műhelyekben születtek, de 
kapcsolódnak a mi gyűjte-
ményünkhöz. Vannak elő-
adók, akik elfeledett sze-
mélyt helyeznek a figyelem 
középpontjába, mások távo-
li földrészekre vezetnek. 
Olyan újdonságok is el-
hangzanak majd, amelyek a 
szakembereknek is újdon-
ságot jelentenek majd, mert 
forráskutatáson alapulnak 
– mondta az igazgató, meg-
jegyezve: a konferencia azt 
is jelképezi, hogy a múzeum 
nem csupán egy kiállítások-
nak otthont adó intézmény, 
hanem szellemi műhely, 
amely köré kutatók csopor-
tosulnak az ország minden 
tájáról.

A Rejtőzködő értékek a 
tudománytörténet műhe-
lyeiből című konferenciát 
szeptember 17-én – Balázs 
Dénes születésnapján – ren-
dezik. A tizenhat előadás 
mellett sor kerül majd a Te-
leki Sámuel-érem átadásá-
ra, és itt mutatják be a tava-

lyi Katona Mihály tudo-
mánytörténeti konferencia 
kötetét is. 

A Magyar Földrajzi Múze-
um más különleges tudomá-
nyos programmal is készül: 
október 21-én konferenciát 
rendeznek az 1945-ben Érd-
ről elhurcoltak emlékére, és 
ehhez kapcsolódik majd egy 
kiállítás, ami jövő év janu-
árjáig lesz látható.

– Dolgozunk egy másik 
időszakos kiállításon is, 
amely a földrajztudomány 
múltjának, történetének né-
hány mozaikját mutatja be. 
Múzeumpedagógiai progra-
munkhoz kapcsolódva egy 
olyan kiállítási anyagon, il-
letve kiadványon is munkál-
kodunk, ami elsősorban a 
gyűjteményünkben található 
képanyagon alapul majd, 
címe: Gyermekek a világ min-
den szegletéből – zárta sza-
vait Kubassek János, aki sze-
retettel várja a programjai-
kon, konferenciáikon – és 
természetesen a Múzeumba-
rát Kör előadásain, illetve a 
fiataloknak szóló múzeumi 
órákon –az érdeklődő érdi 
közönséget. n�ádám Katalin

Alig kezdődött el az idei 
tanév, az Érdi Vörösmarty 
Mihály Gimnáziumban már 
a 2016/2017-es tanév beisko-
lázási szülői értekezletére 
készülnek: szeptember 21-én 
a nyolc-, 22-én a négyosztá-
lyos gimnáziumba jelentke-
zők szüleit várják délután öt 
órai kezdettel. 

Mint Szilasné Mészáros 
Judittól, az intézmény igaz-
gatójától megtudtuk, a ren-
dezvényeken az emelt szintű 
és általános képzéseket mu-
tatják be a munkaközösség-
vezetők, és meghirdetik a 
beiskolázáshoz kapcsolódó 
programokat is.

– Gimnáziumunkban több-
szörös (tagozattól függően 
két és fél–ötszörös) a túlje-
lentkezés, a központi írásbe-
li felvételi vizsgán túl a tago-
zatokon szóbeli felvételit is 
tartunk – tette hozzá az in-
tézményvezető. 

A jövő tanévben a VMG-
ben az 5. évfolyamon egy, a 9. 
évfolyamon négy új osztályt 
szeretnének indítani; az ed-
digiekhez hasonlóan angol, 
német, kémia, biológia, ma-
tematika, humán és általá-
nos tagozatokra várják a 
nyolcadik osztályosok je-
lentkezését, a negyedikese-
ket pedig a nyolcosztályos 
gimnáziumi tagozatra. 

– Novemberben szervez-
zük komplex tanulmányi 
versenysorozatunkat nyol-
cadikosok számára, az ezzel 
kapcsolatos tájékoztatást is 
a szülőin kaphatják meg az 
érdeklődők szülei – zárta 
szavait Szilasné Mészáros 
Judit, akitől megtudhattuk 
azt is: a Vörösmarty az or-
szágos középiskolai rang-
sorban a 27. helyen áll, míg a 
vidéki gimnáziumok között 
a tizenegyedik.

n á. K. 

Rejtőzködő értékek a Földrajzi Múzeumban Beiskolázási tájékoztató

Tisztelt Érdi Polgárok!
A Zsidó Újév ( Ros Hásáná) alkalmából minden érdi lakosnak 
jó egészséget és boldogságot kíván a Dunamenti Zsidó Kul-
turális  Egyesület. 

Magyarország meg fogja védeni déli határait 

Szeptember 25-én újra megrendezik a Kutatók Éjszakáját az MTA 
Agrártudományi Kutatóközpontjában (2462 Martonvásár, 
Brunszvik u. 2.). Sok érdekes előadás várja a látogatókat: szó lesz 
a búza rokonairól és színes kromoszómáikról, a gabonafehérjék 
változatos világáról, a gyógyító vírusokról, Hamupipőke színes 
világáról. Lesz edzőtábor gabonaféléknek, tartanak előadást az 
invazív növénykórokozókról, és a „túlélő növényekről” is. További 
információ és részletes program a www.mta.hu weboldalon!

Nem szemétlerakó a hulladéksziget! 
Mint azt szerte a városban 

sajnos gyakran tapasztaljuk, 
a közterületeken elhelyezett 
szelektív hulladékgyűjtőknél 
– annak ellenére, hogy az ÉTH 
munkatársai folyamatosan 
ürítik az edényeket – gyakran 
hulladékkupacok állnak. Ezek 
joggal irritálják a jóérzésű ál-
lampolgárokat. Szamek Zsolt-
tal, az ÉTH ügyvezetőjével 
beszélgettünk. 

Az egyes szigeteken általá-
ban három darab gyűjtőedény 
van. Mindegyikre rá is van 
írva, hogy az előzetesen ott-
hon, különválogatva gyűjtött 
műanyag, papír és csomagolá-
si (italos, konzerves) üvegek 
melyik edénybe valók. Az ÉTH 
arra kér mindenkit, hogy a fel-
iratnak megfelelő gyűjtőbe 
mindig rakja bele hulladékot. 
Amennyiben átmenetileg már 
nem helyezhető el az edényben 

több hulladék, akkor másik 
szigetet kell igénybe venni, 
vagy meg kell várni, amíg az 
edényeket kiürítik. A papír és 
műanyag esetében a házhoz 
menő szelektív gyűjtőjáratot is 
igénybe lehet venni, és a hulla-
dékot a Sas utcai hulladékud-
varban is le lehet adni. Érd 
rendezett képének és tisztasá-
gának megóvása érdekében 
az ÉTH arra kéri az érdieket, 
hogy segítsenek a hulladék-
gyűjtők körüli rend és tiszta-
ság fenntartásában, és ha sze-
metelőket észlelnek, jelezzék a 
közterület-felügyelet felé, vagy 
a 06-30-2000-890, 06-30-621-
2596 telefonszámok valamelyi-
kén!

Az Érd és Térsége Szilárd 
Hulladékkezelési Önkormány-
zati Társulás, amelynek öt te-
lepülés – Érd, Százhalombat-
ta, Diósd, Tárnok és Sóskút a 

tagja – jelentős forrást nyert a 
szelektív hulladékgyűjtési 
rendszerének eszközparkfej-
lesz tésére és informatikai kor-
szerűsítésére. A projekt meg-
valósítása keretében hamaro-
san minden háztartás meg-
kapja az elkülönített hulladék-
gyűjtésre alkalmas edényeket, 
valamint december végéig 
meg kell érkeznie minden 
olyan terméknek, amely a sze-
lektív hulladékgyűjtés fejlesz-
tését szolgálja. Ez többek kö-
zött azt is jelenti, hogy amint 
rendelkezésre állnak ezek a 
háztól űrített gyűjtőedények, 
az érdi önkormányzat a város 
egész területén felszámolja a 
még működő hulladékszigete-
ket, így végre megszűnnek az 
illegális szemétlerakónak 
használt szelektív hulladékud-
varok, és tisztább lesz a telepü-
lésünk.      

Hamarosan megkezdődik a hetedikes leányok 
HPV elleni oltása. Idén valószínűleg nem lesz szük-
ség arra, hogy az országos akciót önkormányzati 
forrásból a felsőbb osztályokba járókra is kiterjesz-
szék – hangzott el a polgármesteri sajtótájékozta-
tón, amelynek témája volt még a közétkeztetés és 
a téglagyár épületének megvásárlása is.

Szeptember 11-ével lezárult 
az ingyenes HPV elleni védőol-
tásra történő jelentkezés ha-
tárideje: a hetedikes diáklá-
nyok szülei múlt péntekig je-
lezhették, hogy kívánnak-e 
élni a lehetőséggel, amit a kor-
mány egy esztendeje biztosít, 
és amellyel országszerte a 
szülők 77 százaléka élt tavaly. 

Érden nemcsak a hetedike-
seket, hanem az idősebb lányo-
kat is oltották az elmúlt tanév-
ben, ugyanis az önkormány-
zat támogatta a nyolcadik-ki-
lencedik osztályos lányok in-
gyenes védőoltását is, ameny-
nyiben a fiatalok még nem töl-
tötték be a 15. évüket – hang-
zott el a polgármesteri sajtótá-
jékoztatón.

– Az oltási program – amit 
önkormányzatunk kiterjesz-
tett és amire mintegy 10 millió 
forintot fordított – Érden ki-
emelkedően sikeres volt, hi-
szen az érintettek közel 95 
százaléka élt a lehetőséggel. 
Reméljük ez idén és a további 
esztendőkben is így lesz, és 
erőteljesen visszaszorul majd 
a HPV okozta rákos megbete-
gedések száma – hangsúlyoz-
ta T. Mészáros András, aki 

kérdésünkre elmondta azt is: 
mivel tavaly szinte minden 
érintett igényelte a védőoltást, 
idén várhatóan nincs szükség 
az állami oltóakció kiterjeszté-
sére, de ha valaki a tavalyi esz-
tendőben valamilyen okból 
nem kapta meg a védőoltást, és 
idén szeretné beadatni, nincs 
akadálya, hogy jelentkezzen. 
T. Mészáros András úgy véli, 
körülbelül 10–15 ilyen lányról 
lehet szó Érden. 

Közétkeztetés: 
névtelen  
bejelentések

Szeptember elsejétől válto-
zások léptek életbe a közétkez-
tetésben: minisztériumi rende-
let szabályozza a bölcsődei, 
óvodai, iskolai menzákon 
adandó ételek elkészítését, 
tápanyagtartalmát, ám alig 
kezdődött el a tanév, már érke-
zett panasz a felszolgált étel 
minőségét illetően.

– Mivel a bejelentés névtele-
nül érkezett, nehéz dolgunk 
volt, hiszen meg kellett talál-
nunk az illetékes intézményt, 
illetékes konyhát. Mára kide-

rült, melyik ellátóról van szó; a 
vizsgálat folyamatban van, 
eredményéről a sajtót tájékoz-
tatjuk majd – mondta a polgár-
mester.

Lakások a téglagyár 
helyén?

T. Mészáros András beszélt 
a Batthyány 2020 program ke-
retében megvalósuló fejleszté-
sekről is. Mint mondta, a mi-
nisztériumokból folyamatosan 

érkeznek a visszajelzések, mi-
szerint az önkormányzat fej-
lesztési javaslatait a szaktár-
cák elfogadják, támogatják, és 
a kormány elé viszik a forrá-
sokkal kapcsolatos döntések 
meghozatalára. 

– A Batthyány 2020 huszon-
hat nagy projektet, valamint 
ezek kisebb összetevőit foglal-
ja magában. Az iskolafel-
újítások és -építések, valamint 
a bíróság, ügyészség létreho-

zása mellett például arról is 
gondoskodni szeretnénk, hogy 
ezek az intézmények kerék-
párral is megközelíthetők le-
gyenek, és a járműveket vala-
hol tárolni is lehessen, és ezt a 
tervekbe is be kívánjuk építtet-
ni. A közbiztonság is fontos 
szempont: ezeket az intézmé-
nyeket és környéküket kame-
rával kell ellátni, aminek szin-
tén szerepelnie kell a tervek-
ben – hangsúlyozta a polgár-
mester, aki elmondta azt is: a 
város szociális, egészségügyi 

és oktatási programját szep-
tember 24-én tárják a közgyű-
lés elé, és amennyiben a képvi-
selők elfogadják, megkezdőd-
het a konkrét kivitelezési mun-
kák előkészítése.

A Batthyány 2020 program-
ban szerepel a Duna-part fej-
lesztése is. Ezzel kapcsolatban 
érkezett az újságírói kérdés: mi 
lesz a sorsa a téglagyárnak?

– Jelentkezett egy kínai be-
fektetői csoport, amely meg 

szeretné venni ezt a területet, 
és megfogalmaztak egy mind 
a magyar, mind a kínai kultú-
rára épülő idegenforgalmi 
programot. Nemrég kaptam 
egy levelet a csoport tulajdo-
nosától, amelyből úgy tűnik, 
hogy le kíván mondani erről a 
programról, és inkább a la-
kásépítésre fókuszálna. Úgy 
gondolom, mivel Érd lélekszá-
ma folyamatosan növekszik, 
semmi nem indokolja, hogy 
egy ilyen, az idegenforgalom 
szempontjából kiemelt terüle-
ten lakások építésével vonz-
zuk ide a beköltözőket – arról 
nem is beszélve, hogy vannak 
olyan vállalkozók, amelyek a 
Velencei út melletti területe-
ken már terveznek lakásokat 
építeni – mondta T. Mészáros 
András. – A közösség számá-
ra tehát nem látom különö-
sebb hasznát, hogy a Duna-
parton lakások épüljenek, 
annál is kevésbé, mert a terü-
let közművesítése, infrastruk-
túra-fejlesztése nagy terheket 
róna a városra. 

– Felmerült egyébként az is, 
hogy a téglagyár területét a 
város vásárolná meg a tulajdo-
nostól, de ennek is vannak koc-
kázatai. Tettünk egy ajánla-
tot, ez úgy tűnik, kevés volt, de 
remélem, kialakulhat egy al-
kufolyamat közöttünk, és sike-
rül ezt a 12 hektáros területet 
a város tulajdonába venni, és 
idegenforgalmi célokra hasz-
nosítani – zárta szavait T. Mé-
száros András.

n ádám Katalin

Újra Kutatók Éjszakája!

A város nem akar lakóparkot a téglagyár helyén

Pedig finom – a gyerekek néha máshogy látják 
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Tájképfestészet egy kicsit másképpen, mint 
vártuk és megszoktuk – így is fogalmazhatnánk 
Füzes Gergely önálló kiállítását megtekintve a 
Szepes Gyula Művelődési Központban, amely 
az Érdi Napok programsorozatban nyílt meg 
szeptember 12-én.

Kiderült, a festőművész al-
kotásai és az ókori kínai táj-
képfestészet között mély kap-
csolat van.

Nyugodtan nevezhetjük 
„hegyvízképeknek” Füzes 
Gergely tájképeit, annál is in-
kább, mert – bár nem tudatos 
a hasonlóság – a negyvenhét 
esztendős budapesti festőmű-
vész alkotásai hasonlókép-
pen készülnek, mint egykor 
az ókori kínai nagymesterek 
munkái. Ezt a technikát a kí-
nai nyelv – magyar fordítás-
ban – „hegy víz képeknek” ne-
vezi – mutatott rá, a művész 
önálló érdi kiállítását méltat-
va Budai Rita művészettör-
ténész, majd kifejtette: ez ko-
rántsem stílusmásolat, ha-
nem sokkal inkább mély, lé-
nyegi hasonlóság.

A régi kínai festészet arról 
volt ismert, hogy a festők nem 
modell után, a konkrét ter-
mészeti látványban elmé-
lyedve festettek a helyszínen, 
hanem mielőtt hozzáláttak 
volna a munkához, rengeteg 
felfedező- és tanulmányutat 
tettek a természetben, mé-
lyen vizsgálták és megfigyel-
ték a természet valamennyi 
képződményét, majd az volt a 
célkitűzésük, hogy az általuk 
megfigyelteket személyes ér-
telmezéssel, jól megfontolt és 
megszerkesztett alkotásban 
adják vissza, fessék meg.

Bár nyilvánvalóan nem tu-
datosan, de hasonlóan elmé-
lyült szemlélet után készül-
nek Füzes Gergely tájképei 
is, aki a természetben járva 
legfeljebb csupán egy vázla-

tot készít, majd erre rárakó-
dik az emlékkép, a művé-
szettörténeti tudás és a sa-
ját, egyéni stílusa. Az alkotó 
leegyszerűsíti a látottakat, 
fákat, madarakat, helyeket 
és vizeket, s így tulajdon-
képpen egy belső kép, amit 
megmutat. Eközben a dina-
mikusan mozgó elemek har-
monikus elrendezése is fon-
tos része alkotásainak – 
emelte ki a tárlatot megnyitó 
beszédében Budai Rita, hoz-
zátéve, hogy legalább tíz fes-
tőt tudna hamarjában felso-
rolni, akinek a művészete 

valamilyen módon átdereng 
Füzes tájképein.

Rá lehet ismerni például 
mestere, Gerzson Pál érzé-
keny színkezelésére vagy 
Egry Józsefre, sőt akár van 
Goghra is, ezáltal Füzes a táj-
képfestészet legszebb vona-
lába illeszkedik. Ahogyan a 
kínai festők ecset helyett 
gyakran használtak mást, 
például rongyot, spatulát és 
egyéb eszközöket, ő is gyak-
ran mellőzi az ecsetet, és 
egyedi eszközöket alkalmaz. 
Ugyanakkor témái is belesi-
mulnak, illeszkednek a kína-

iak által „hegy víz képnek” 
nevezett tájképekbe, ame-
lyeknek még varázserőt is 
tulajdonítottak. A víz, ami fo-
lyik, mozog, a hegy, ahogy 
magasodik, az ég és a föld a 
világ teljességét jelentette, 
ami a festőt eksztázisba hoz-
ta, amikor mindezt láttatni 
kívánta.

Füzes alkotásai nem egy-
szerűen a víz felszínének 
tükröződését és csillogását 
adják vissza, mert, ami elénk 
tárul, több a puszta látvány-
nál, ez mély szerkezeti átgon-
dolás, ami mélyen emberi, 
mélyen művészi világot nyújt 
egy kissé pallérozott módon. 
Nagyon lágy, aprólékos tónu-
sok jellemzik. Nem ütközteti 
a színeket, hanem finom har-
móniára építve mutatja meg a 
természetet, és ha képes hat-
ni ránk, mi is elkezdjük így 
látni a világot, így a termé-
szet és az ember kapcsolata 
fel tud oldódni ezekben a 
szépséges tájképekben. 

A tárlat november 4-ig 
megtekinthető a Szepes ka-
maratermében. n BE

Nem kerestem, nem én akartam a lehetősége-
ket, de a sors valahogy mindig úgy hozta, hogy 
„belekeveredtem” bizonyos helyzetekbe – vallotta 
magáról Bereményi Géza, aki az idei Érdi Napokon a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár vendégeként mesél-
te el a közönségnek, hogyan is lett író, dalszöveg- 
és forgatókönyvíró, később meg filmrendező.

Bereményi Géza a „beleke-
veredés” nagy mestere volt 
mindig, ám úgy tűnik, szeren-
csés csillag alatt születhetett, 
mert ezek a fura „helyzetek” 
leginkább nemcsak szeren-
csésen végződtek, hanem egy 
újabb műfajt is felkínáltak szá-
mára, így lett – elmondása sze-
rint – „négy műfajos” alkotó.

Kétszer is kirúgták a gim-
náziumból, másodszor az ösz-
szes budapesti középiskolából 
kitiltották, mert „belekevere-
dett” egy olyan eseménybe, 
amit – mint mindig – ezúttal 
sem kezdeményezett, de ő vitte 
el a balhét. Ennek köszönhető-
en került azonban – ahogy fo-
galmazott – a „világ legjobb 
gimnáziumába”, Pápára, és 
mivel országos pályázatot is 

nyert, érettségi után simán fel-
vették az egyetemre.

A nagyszerű lehetőségek te-
hát valahogy mindig rátalál-
tak, kivéve a Cseh Tamással 
való együttműködést, mert 
ebben Bereményi Géza aján-
lotta fel, hogy ír neki dalszöve-
geket. Cseh Tamás gyanakod-
va fogadta, talán besúgónak 
vélte. Aztán mégis kötélnek 
állt, de mielőtt hozzá költözött 
volna, megállapodtak három 
fontos szabályban: tartják a 
távolságot egymástól, a dalo-
kat csak a barátaiknak mutat-
ják meg és mindkettőjüknek 
vétójoga van az együttműkö-
désben, ha valamelyikük meg-
unja, abbahagyják! A megálla-
podás második pontját meg-
szegték, mert hamarosan 

nagyközönség elé kerültek a 
dalok, és csaknem negyven 
évig dolgoztak ők így közösen, 
a „gyáva és a tudatlan” ember. 
Cseh Tamás szerint ugyanis 
Bereményi gyáva volt közön-
ség elé állni azzal, amit meg-
írt, Bereményi pedig azzal vá-
gott vissza, hogy Cseh Tamás 
meg tudatlan ahhoz, hogy 
megírja azokat a szövegeket, 
amelyeket a színpadon elő-
adott. Egyébként „dramo-
letteknek” nevezték el a nyer-

seséggel és váratlanságokkal 
teli dalszövegeket, amelyek-
nek óriási sikerük volt a 70–80-
as években.

Bereményi Géza a forgató-
könyvírást sem maga választot-
ta, csak úgy „belekeveredett”, 
és egyre több megbízást kapott. 
Majd a filmrendezésre is „rávet-
ték”, pedig nagyon ellenkezett, 
ezért úgy vállalta el, mint egy 
„csínytevést”. Ennek ellenére 10 
évig leragadt ennél a műfajnál 
és olyan nagyszerű filmjei szü-

lettek, mint az Európa-díjas El-
dorádó vagy a Hídember.

Bereményi Géza beszélt 
még néhány prózai művéről is, 
többek között a Vadnai bébi 
címűről, amely ugyancsak a 
„belekeveredés”-nek köszön-
hető. Egy barátja egyszer csak 
megkérte, derítse ki, nem fél-
testvérek-e. Végül megtudta, 
hogy unokatestvérek, és egy 
kisregényben megírta annak 
az asszonynak a háborús tör-
ténetét, aki unokatestvére 
anyja volt, mint ahogyan a ha-
lálos diftériából való, csodával 
határos gyógyulását is elbe-
szélte a Jézus újságot olvas 
című novellájában, amit Bere-
ményi Géza fel is olvasott az 
érdi közönségtalálkozón.

Hallgattuk volna még na-
gyon sokáig a négy műfajos, 
Kossuth- és Balázs Béla-díjas 
írót, dalszöveg- és forgató-
könyvírót, filmrendezőt, de az 
estnek vége lett. Mindazt azon-
ban, ami az érdi beszélgetés-
ből kimaradt, a jövő tavasszal 
megjelenő önéletrajzi írásá-
ban elolvashatjuk.

n Bálint Edit

Városunkban legutóbb öt évvel ezelőtt jelent-
kezett önálló kiállítással, akkor nyolcvanadik szü-
letésnapját ünnepelte. Az örökifjú díszlettervező 
és festőművész szeptember 11-én megnyílt 
tárlatát Keppel Márton fiatal művészettörténész 
ajánlotta a nagyszámú érdeklődő figyelmébe.

A megnyitó beszéd el-
hangzása előtt versírói ol-
daláról is bemutatkozott az 
idén 85 éves képzőművész. 
Turek Miklós színművész 
ugyanis Wegenast Róbert 
költeményeiből olvasott fel 
néhányat, majd Keppel 
Márton művészettörténész 
– a teljesség igénye nélkül 
– röviden felvázolta a festő-
művész két emberöltőnyi 
pályafutását, kiemelve né-
hány fontos sarokpontot az 
alkotó életéből, amelyek 
erősen meghatározták mű-
vészeti felfogását.

A Szépművészeti Líceum 
esti rajziskolájában kezdte 
meg tanulmányait, majd a 
főiskolán grafikusnak ta-
nult, de Hály Károly és Oláh 
Gusztáv rávette, hogy dísz-
lettervező legyen. Diploma 

után az Operaházban kez-
dett, majd a Magyar Nép-
hadsereg Színháza, a Ka-
posvári Csiky Gergely, a 
Miskolci Nemzeti Színház, 
a József Attila Színház kö-
vetkezett. A rendszervál-
tást követően a Játék hatá-
rok nélkül díszleteit bízták 
rá, és végül a televízió 
munkatársaként ment 
nyugdíjba.

Ahogy önéletírásában 
fogalmaz: boldog volt, mert 
minden együtt volt, amit 
szeretett: a szó, a zene, a 
tánc, és festhetett magá-
nak meg másoknak. Az ak-
tív időszakot egy újabb, 
ugyancsak kellemes kor-
szak váltotta fel, amelyben 
– ahogy az alkotó maga fo-
galmazott – „újra festet-
tem, mert felfedeztem, 

hogy önmagam és a világ 
leképzése tesz engem em-
berré”.

Keppel Márton művészet-
történész az Érdi Galéria 
két kiállítótermét olyan 
színpadi térhez hasonlítot-
ta, amelyeknek felvonásai-
ban Wegenast Róbert mű-
vészi pályafutásának ke-
resztmetszetei mutatkoz-
nak meg. Az első teremben 
a nonfiguratív alkotások 
láthatók, hiszen festői élet-

útjának korai szakaszában 
az absztrakt látásmód jel-
lemzi, majd egyre inkább a 
figuratív hatások beemelé-
se figyelhető meg a munká-
iban, miközben a díszlet-
terveinek titokzatos légkö-
re öleli körül a kecses vo-
nalvezetéssel, anatómiai 
pontossággal megfestett 
alakjait.

Wegenast befelé táruló 
felfedező, aki nem köt 
kompromisszumot még ak-
kor sem, ha különbséget 
észlel a külső világ szabá-
lyai és a belső szemlélődés 
között. Az alkotói attitűd és 
szemléletmódja nem akar 
az elvárásoknak megfelel-
ni. A szocializmusban 
avantgárd, a megváltozott 
világrendben klasszikus 
kifejezésmóddal él, és bát-
ran felvállalja a szépséget. 
Életfestészete időbeli inspi-
ráció, az idilli táj az érzé-
kek világából való, alakjai 
– erotikától fűtötten – az 
időtlenségből lépnek elő.

Kétségtelen a női test 
iránti vonzódása. Tökéle-
tesen megfestett alakjai 

szándékoltan a barokk fes-
tészet nagyjait jelenítik 
meg. Wegenast a misztikus 
jelentéstartalommal való-
jában el akarja rejteni a 
valóságosat, és egy édeni 
állapotot, idilli szépséget 
tár elénk azokban a képek-
ben, amelyek ennek a kiál-
lításnak a gerincét, törzs-
anyagát alkotják, és a 
színtér második „felvoná-
sában”, azaz a belső kiállí-
tótérben láthatók – emelte 

ki Keppel Márton művé-
szettörténész.

Wegenast Róbert a Mis-
kolci Színházi Fesztivál 
Szcenikai díj (1963), MTV 
Drámai nívódíj (1985), Érd 
Város Művészeti Díja (2005), 
a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Tiszti Keresztje 
(2010) birtokosa.

Most megnyílt, önálló ki-
állítása október 24-éig meg-
tekinthető a Városi Galériá-
ban. n Bálint

Füzes Gergely festőművész kiállítása a Szepes galériában

Belső tájak átderengő „hegyvízképeken”

Wegenast Róbert önálló kiállítása az Érdi Galériában

Az avantgárdtól a klasszikusig  két felvonásban

Vendégünk volt Bereményi Géza, a négy műfajos alkotó

Jézus újságot olvas a városi könyvtárban

A természetben járva legfeljebb csupán egy vázlatot készít, majd 
erre rárakódik az emlékkép

Wegenast a misztikus jelentés-
tartalommal valójában el akar-
ja rejteni a valóságosat, és egy 
édeni állapotot, idilli szépséget 
tár elénk

Sokan eljöttek a tárlat megnyitójára. Itt dr. Veres Judit képviselő 
(Fidesz–KDNP) üdvözli a művészt

Volt, aki a régi bakelitlemezeket hozta el dedikáltatni
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Látványos kutyabemutatók, pónilovaglás, láma-, 
kecskegida- és csacsisimogatás, fergeteges 
táncprodukciók a színpadon, vidámpark, légvár 
és még rengeteg meglepetés várta városunk 
legkisebbjeit azon az Állati jó nyárbúcsúztató 
családi napon, amit idén másodszor szerveztek 
meg a főtéren.

Itt hirdették ki az állati 
rajzverseny eredményét is, 
amelyre száznál több kisdiák 
adta be pályamunkáját. 

– Az önfeledt szórakozás 
keretei között elsősorban a 
felelős állattartásra szeret-
tük volna felhívni az érdiek 
figyelmét. Városunkban ren-
geteg otthonban tartanak 
házi kedvencet, főként kutyát 
meg macskát, de előfordul-
nak haszonállatok és egzoti-
kus kedvencek is. Úgy véltük, 
hogy egy nyár végi, esemény-
dús családi nap alkalmas le-

het arra, hogy a gyerekek és 
szüleik is többet megtudja-
nak az állatokról – nyilatkoz-
ta lapunknak Bada Zoltán, a 
rendezvény főszervezője. 
Hozzátette: a tavalyi állati 
családi nap olyan jól sikerült, 
hogy kellő lendületet adott a 
folytatásra, sőt: az idei még 
több élményt kínált, és így 
már egészen biztos, hogy ez a 
nyár végi rendezvény is beír-
ta magát a hagyományos érdi 
programok sorába – tehát jö-
vőre is számíthatnak rá az 
érdeklődők.

Ehhez kapcsolódóan egy 
gyermekrajzversenyt is hir-
dettek, amelynek a mottója: 
„Szeresd az állatot, mert ő is 
szeret téged!”. Bármilyen – 
nem feltétlenül házi – kedvenc 
témája lehetett a rajzoknak. 
A tavalyihoz hasonlóan az 
idén is rengeteg pályamű ér-
kezett, amelyeket Kéri Mi-
hály festőművész és Hudák 
Maja képzőművész értékelt. 
Az eredményt az állati jó 
nyárbúcsúztató családi na-
pon hirdették ki. 

– A munkákat három kate-
góriában bíráltuk el: óvodás, 
alsós és felsős korcsoport 
szerint értek el helyezést a 
nevezők – tudtuk meg Kéri 
Mihálytól. A legtöbb anyagot 
az általános iskolák alsósai 
küldték be, ami meg az állat-
fajokat illeti, mintha Noé bár-
kájából léptek volna ki, olyan 
sokfélék voltak… a tücsöktől-
bogaraktól a kutyákon, macs-
kákon és lovakon át a vadál-
latokig egy egész arzenál 
ízelt- és négylábú felvonult a 
gyermekrajzokon. Ez nem is 
csoda, hiszen az apróságok 
vonzódnak a természethez és 
az állatokhoz – tette hozzá 
Kéri Mihály, aki azt is elárul-
ta: az érdi iskolákon kívül a 
pusztazámori is igen jól sze-
repelt az idei állati rajzverse-
nyen. 

Mint megtudtuk: nemcsak 
a díjazottakat, hanem az ösz-
szes beérkezett munkát ha-
marosan megcsodálhatjuk az 
érdi Tescóban, ahol látvá-
nyos kiállítást rendeznek a 
művekből. 

Aki viszont vasárnap kilá-
togatott a főtérre, annak dél-
előtt 10 órától alkonyatig ren-
geteg látványban és élmény-
ben lehetett része, hiszen a 
színpadon egymást váltották 
a remek produkciók, amelye-
ket Némedi-Varga Tímea szí-
nésznő konferált fel a közön-
ségnek. A Lukin László Fú-
vószenekara nyitányát köve-
tően volt capoeira-bemutató, 
majd később az Érdi Shaolin 
Wushu és Sportakrobatika 
egyesület is bemutatkozott. 
Színpadi táncok egész sorát 
vonultatták fel a helyi modern 
táncegyüttesek jóvoltából. 
Fellépett a Frutti, a Bonton, a 
JP Dance Company, a Tigers 
és a Masters sportegyesület, 
valamint az Érdi Torna Club, 
a Csinibabák, a Hip-Hop Tánc 
Akadémia, Miki és Niki, 
Pingvin Pityu és barátai. 

Közben pedig az állati jó 
kutyás bemutatók révén arra 
is láthattak példát az érdeklő-
dők, hogy négylábú kedven-
ceink, a kutyusok nemcsak 
hűséges társak, de segítőink 
is lehetnek a bajban. Bemu-
tatkozott az Eb-Dorado Ku-
tyakiképző SE, a Mancs a 
Kézben Mentőkutyás Egyesü-
let és az Azúr Kutyaiskola is. 

A vásári soron pedig nehéz 
volt ellenállni a gyermekek 
által kedvelt, ínycsiklandó fi-
nomságoknak: volt lángos, 
vattacukor, fagyi és más 
édességek, meg persze sok-
sok játék és csecsebecse is. 
Az apróságok kíváncsian ke-
resték fel az állatsimogató 
udvart is. Volt, aki félénken 
nyúlt a csacsi sörényéhez, de 
látva, hogy szelíd, bátran 
megsimogatta. Mások a kecs-
kegidákat etették friss ká-
posztával, és érdeklődve fi-
gyelték a békésen üldögélő, 
időnként furcsa hangokat 
hallató barna lámát is. A 
pónilovaglást is kevesen 
hagyták volna ki, bár a rutin-
talanok kezdetben egy picit 
tartottak attól, hogy nyereg-
be szálljanak. És, ha mindez 
még nem lett volna elég, a fel-
hőtlen ugrándozásra ott volt a 
légvár, a repüléshez meg a 
vidámpark körhintája. A fel-
nőttek pedig ez idő alatt taná-
csokat kérhettek az Állatkór-
ház és Állatpatika meg a dísz-
állat-kereskedés munkatár-
saitól. Nos, aki idén ott volt, 
biztosan jön jövőre is, de azo-
kat is várják majd, akik most 
nem vettek részt a családi 
napon! n Bálint Edit

Állati jó nyárbúcsúztató családi nap és rajzverseny a Főtéren – másodszor

Szeresd az állatot, mert ő is szeret téged!

A rajzverseny 
eredménye
Óvodások: első: Varga 
László és Varga Zsombor 6 
éves (Kerepesi Csicsergő 
Óvoda), második: Tom
csányi Dorka 5 éves, harma-
dik: Bedő Hédi 4 éves és Ur
bán Gedeon 6 éves.
Az iskolás alsósok csoport-
jában első díjat nyert: Ju
hász Friderika 1. osztályos, a 
második helyen osztozik 
Klucsik Bence és Urbán Abi
gél, mindketten negyedi-
kesek.
A felsősök kategóriájában 
első díjas Galambos Ale
xandra, 10 éves, második 
lett Mészáros Adrienn, 11 
éves és a harmadik helyet 
Kertész Gréta 10 éves sze-
rezte meg.

A jutalmakat a Tesco Áru-
ház, a ClearWater, a Teto-
vált Állatmentők, a Man-
csos Segítőtársaink Terápi-
ás Állatok és Oktatási Ala-
pítvány, a Sirius Állat- és 
Természetvédelmi Alapít-
vány, az Érdi Állatkórház és 
az Összefogás Egyesület 
ajánlotta fel. 
A Lángoskuckó és a 
Jegesjogi Cukrászda és 
Joghurtbár megvendégel-
te az összes díjazottat. 
Aki nem vette át nyeremé-
nyét, a (30) 624-9604-es te-
lefonszámon érdeklődhet!

Köszönet a rendezvény támogatóinak
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, ÉTH, Érdi Polgárőr-
ség, ÉKFI, Érd Média Centrum, Xelles, Inter-Európa Mentő-
szolgálat, International Ambulancia, Városrendészet, Érdi 
Újság, Érdi Lap, Érd Tv, Kertváros Magazin, Érdi Városfejlesz-
tő Kft., Katona István villanyszerelő. Külön köszönet a látvá-
nyos kutyabemutatókért az Azúr Kutyaiskolának, az Eb-
Dorádó Kutyakiképzőnek, valamint a Pest Megyei Rendőr-
kapitányság kiváló kutyás csapatának és az Érdi Rendőrka-
pitányságnak, az összes fellépőnek, valamint a rendezvény 
zárásaként fellépő Tranzit Zenekarnak a jó muzsikáért!

Az érdi tánccsoportok mindegyike fellépett a családi napon 

Beszélgettek – a simogatást időnként hangos iázással köszönte 
meg a csacsi

A roppant hasznos munkát végző segítő kutyák is bemutatkoztak a 
főtéri rendezvényen

Ófaluból autóbusszal 
akartam a városközpontba visz-
szatérni. Azonban mivel otthon 
nem néztem meg gondosan a 
menetrendet, várakoznom 
kellett. Gondoltam hát, hogy a 
várakozás idejét kihasználva 
lesétálok a Szigetbe.

A Fő utca végéhez érve meg-
álltam. Ha szétnéz az ember, 
balra tekintve a minaret, jobbra 
a Szent Mihály-templom tornya 
vonzza a tekintetet.  Eszembe 
villant, jellemző, hogy a többi, 
mintegy fél tucat érdi katolikus 
templom tituláris szentjét aligha 
tudnám felsorolni. Azért van ez, 
mert Érd nekem elsősorban Ófa-
lut jelenti? Nem, inkább vala-
hogy fordítva van: Ófalu jelenti 
még mindig egyértelműen Érdet 
a számomra. Nem laktam ott 
soha. (Egyszer majdnem meg-
vettünk a Római úton egy házat. 
Jó lett volna. A közismert helyi 
festőművész lakott benne az-
előtt, az egyházközségre hagy-
ta örökségül. Mi akkor két 
gyerekkel albérletben laktunk, 
örömmel tettük le a vételár 
előlegét. Papírt nem írtunk, 
ráérünk majd néhány nap múl-
va, amikor a teljes összeget kifi-
zetjük, hiszen egymást ismerve, 
teljes a bizalom. De a sajátos 
magyarhoni közéletben szoká-
sos módon, a szabálytalan előző 
előbb ért a célba. A pénzt ugyan 
sűrű bocsánatkérés közben visz-
szakaptuk, de közben a pap a 
házat másnak adta. Az épület 
ugyan végül „a családban ma-
radt”, megkapta egy egyedülálló 
„bennfentes” fiatalember, és biz-
tosan ki is fizette, amikor utóbb 
eladta a Felső utcában álló há-
zát. Ez az eset is egyik példája 
lett annak, hogy megjárhatja az 
ember, ha tartja magát az elvé-
hez, hogy családon belül nem 
háborúzik. És arra is példa, 
hogy pénzügyekben néha érhe-
tett annyit egy érdi plébános 
szava, mint a párttitkárból lett 
érdi tanácselnök szava. Sem-
mit.)

Sokáig laktam Újfaluban, 
majd éltem egy kicsike, azóta 
lebontott szoba-konyhás ház-
ban, a Fácánosban is. Igaz, 
nem sokáig, de ott nagyon jól 
éreztem magam. Körülbelül 
egyformán vannak ismerőse-
im Ófalun kívül Parkvárosban, 
Postástelepen, Ligeten, a lakó-
telepen és a város más részein 
is. De nekem Érd valahogy 
mégis leg inkább Ófalu. 
A templommal és környékével, 
a zegzugos utcácskákkal, a 
„kastély” néven emlegetett 
támfallal, a mélyúttal, a 
„gyormával” és a „zbeggel”, a 
gáttal és a Szigettel. 

Emlékszem, mennyire tet-
szett, szinte megkapó, de min-
denképp érdekes volt, hogy az 
ófalusiaktól régebben nem azt 
hallottam, hogy a „Szigeten” 
van a Nagyrét, hanem úgy 
mondták, hogy lemegyünk „a 
Szigetbe”. Kétszeresen is 
kifejező mondat: egyrészt, mert 
a gátról csak „le” juthatunk oda, 
oda „be”, ugyanis a gát védőfal-
ként öleli körül – nem a falut, 
mint a szomszéd Battán 
Dunafüredet, hanem – a Szige-
tet. Ahová „be” megy az ember, 
és nem „át”, mint például a Cse-
pel-szigetre.

Elegánsan, kissé kultúr-
sznob, vagy az idetelepedettek 
bennfentességével mostanában 
Beliczay-szigetnek szeretik em-
legetni – de ezzel el is veszti min-
den romantikus vadregényessé-
gét. Egy emberhez kötik így, 
egyik utolsó bérlőjéhez vagy tu-
lajdonosához. Vagy csak ott la-
kott a család, a gáton kívül (a 
szigeten belül) álló egyetlen 
házban. Nem is tudom pontosan. 
A szememben csak annyit je-
lent, hogy egyvalakié lesz, nem 
mindenkié. 

n  n  n

Már napok óta nem esett az 
eső, a Sziget szívébe vezető föld-
út kopogott a szárazságtól. 
Csak egy nagy gödörben volt 
koszos víz az út közepén, de azt 
még motorral is ki lehetett volna 
kerülni. Ez kellemes meglepetés 
volt – de csak ez az egy dolog 
maradt kellemes momentum-
ként. Az említett ház mellett el-
haladva váratlanul ért, hogy 
nem az az egyetlen épület a Szi-
getben. Az épület kertjéhez ke-
rítve, szedett-vedett, toldott-fol-
dott épület állt kissé távolabb az 
úttól, és a bömbölve szóló lako-
dalmas zene hangjai mellett 
élénk terefere hallatszott on-
nan. Elég lehangoló volt, egy, a 
város védelemre érdemes 
értékei között nyilvántartott, 
pihenésre, felüdülésre, családi 
kirándulásra, a természetben 
ismeretszerzésre szolgáló hely-
ként hirdetett területen.

Régebben olvastam valahol a 
nemzetközi, európai jelentőségű 
természetvédelmi területekről. 
Ha jól emlékszem, a „Natura 
2000” programban szerepel az 
érdi sziget is, helyi védelemre 
javasolva. Hogy megtörtént-e a 
helyi védelem, nem tudom. A 
Környezetvédő Egyesület az 
„Érd természeti és műemléki 
értékei” füzetkéjében (2011-ben) 
annyit tud erről, „hogy 2004-ben 
felkerült az európai szinten vé-
dett, Natura 2000-es területek 
listájára”, majd „2010-ben meg-

kezdődött egy részének jóléti 
erdővé való átalakítása. Tanös-
vény és torna pálya, esőház, tűz-
rakóhely várja a látogatókat.” 
Láttam valahol ezeket, 
fényképeken; szép színes fény-
képeken, de a valóságban nem, 
mert az embermagasan burján-
zó gaz elriasztott a megkeresé-
süktől.

Összefoglalva: ez a 
nemzetközi figyelemre is 
érdemes érdi érték olyan, mint a 
mesebeli okos lány ajándéka – 
van is, meg nincs is. Ápolása, 
fenntartása nyilván a Pilisi 
Parkerdő feladata (lenne), a jogi 
helyzetét nem tudom meghatá-
rozni, mert a város honlapján 
máig is csupán „helyi védelemre 
is javasolt” tájérték.

Egyébként a fenntartó keze 
nyoma látható az erdőben: az 
úttól (a térkép szerint Csónak 
utca) jobbra szép, (újra)telepített 
szálerdő, gyorsan növő szál-
egyenes nyárfás kecsegtet gaz-
dasági haszonnal. 

n  n  n

Szeretek mesélni, szeretem 
másoknak elmondani, amit lát-
tam, hallottam, tapasztaltam. 
Erre az egyik lehetőség az 
újságoldal. Lehetőség, amelyet 
örömmel ragadok meg, de 
ugyanakkor sosem lehetek vele 
elégedett. Ha csak az érdi Szi-
getre gondolok, akkor is zavar, 
hogy a különösebb keresés nél-
kül felbukkant adatok közül is 
csak néhányat említhetek meg. 
Végtére is, több mint ezer év tör-
téneteinek színhelye és így tanú-
ja ez a hely, Érd is, az érdi sziget 
is. Akkor is, ha csak a magyar 
történelemről beszélünk. Bár-
mennyit említek az itt történtek-
ből, hiányos marad a mondan-
dóm. Hiányérzet marad ben-
nem. És nyilván az olvasóban is, 
aki, könnyen lehet, többet, de 
legalábbis mást vagy másképp 
tud a régmúlt dolgokról.

Csak egy példát említek: lát-
tam valahol egy térképet, talán 
százötven, kétszáz évvel ezelőt-
tit, vagy még régebbi katonai 
felmérés részletét, amelyen a 
szigeten egyértelműen park 
volt, sugarasan összefutó, szét-
ágazó nyílegyenes utakkal fel-
osztva. Nyilván valamelyik 
nagybirtokos, akkor érdi birto-
kos, igényes kultúrájú, a mező-
város kastélyában lakó, talán 
grófi család tulajdonaként. Az 
uraság kisétált az épület elé, 
vagy csak kitekintett az emeleti 
ablakon és gyönyörködhetett a 
kastélyparkjában.

A látvány még ma is lenyűgö-
ző.

n Votin JÓzsEf

Jártak-e az érdi Szigetben? 

Pestkörnyék problémái az 
élelmiszertermelés és szállí-
tás nehézségein kívül főleg 
lakás- és közlekedésügyi ter-
mészetűek.

Meg kell változtatni a fővá-
ros építkezési politikáját. 
Közérdekellenes az a törek-
vés, amely megakadályozza a 
fővárosi lakosságnak a pest-
környéki városokban és fal-
vakban való családiház épít-
kezéseit és az összesűrített 
építkezést mozdítja elő. Ez le-
het előnyös és kívánatos a fő-
városi háztulajdonosok lak-
bérbiztosítása szempontjá-
ból, de rendkívül hátrányos 
közegészségügyi, katonai, 
légvédelmi és nemzeti szem-
pontból. Azért dühöng nálunk 
a tüdővész, mert a családok 
nagy része nem lakhatik ker-
tes kis házakban, mint külföl-
dön, hanem kényszerülnek 
bérkaszárnyák drága és do-
hos levegőjében élni. Katonai-
lag is nagyon kívánatos, hogy 
minél több család és gyermek 
a veszélyzónán kívül tartóz-
kodjon és nemzeti érdek az, 
hogy a budapesti és környék-
beli lakosság egymással való 
érintkezése minél közvetle-
nebb, minél sűrűbb és minél 
barátságosabb legyen. A ha-
tóságnak kellene itt erélyesen 
fellépni és a fejlődésnek új, 
egészséges irányt szabni, mi-
által  fellendülne Pestkörnyék 
gazdasági élete is kis iparo-
sai munkához jutnának és 
Pestkörnyék rengeteg sok ter-
mészeti kincse végre valahá-
ra megbecsülésre és felhasz-
nálásra találna.

Ugyanakkor fokozottabb 
figyelmet kellene szentelni az 
itt-ott megindult, de majdnem 
kizárólagosan magánérdeket 
szolgáló parcellázásoknak, 
amelyek helyenkint, mint pél-
dául Érdligeten és Rákóczi-
ligeten sokak számára kálvá-
riás helyzetet teremtettek, 
mert kiderült, hogy helyen-
ként talajvizes, egészségtelen 
területeken történtek építke-
zések, miáltal az új tulajdono-
sok több esetben súlyos káro-
sodásokat szenvedtek és fö-
lösleges pereskedésekbe 
kényszerültek.

Lehetetlen állapot az is, 
hogy a HÉV és közlekedési 
vállalatok tarifái még mindig 
szinte a megfizethetetlensé-
gig magasak. Ez a körülmény 
még az illető vállalatoknak 

sem érdeke, hiszen a magas 
viteldíjak mellett a forgalom 
egyre jobban csökken, míg 
ellenben, ha a párizsi, római 
vagy berlini példát követnék a 
viteldíjak lényeges leszállítá-
sával, akkor érvényesülne 
Baross miniszter igazsága és 
olcsó közlekedéssel nagy for-
galomhoz és nagyobb haszon-
hoz jutnának. A jelen állapot 
azonban elsorvasztja Pest-
környékének Budapesttel 
való kapcsolatát, de a jövedel-
mezőségét is.

E problémák egyaránt 
érintik a pestkörnyéki ma-
gyar és sváb községeket. Az 
érdekek és panaszok közös-
sége és kölcsönössége gyö-
nyörűen megvalósította itt a 
magyar-sváb együttérzést és 
együttműködést. Ezt a folya-
matot jóindulatú intézkedé-
sekkel, a fentiekben csak 
nagy vonásokban említett ba-
jok orvoslásával bölcsen ápol-
ni kellene, mert a sebek elha-
nyagolása fekélyeket és nem 
kívánatos egyéb bonyodal-
makat szülhet. Pestkörnyék 
életének barátságos felkaro-
lása az itteni magyar és sváb 
lakosság olyan összetartozá-
sát eredményezné, amely az 
ország egyéb részeire is áldá-
sos példaadásul szolgálna, 
tehát mindenki, aki e felpana-
szolt bajok orvoslása érdeké-
ben fáradozik, egyuttal köz-
érdekű, hazafias szolgálatot 
is teljesít.

Bár Pestkörnyéket válasz-
tókerületeinek összevissza 
változtatása ugyancsak fáj-
dalmasan érintette és bár 
ezért és egyéb okokból a pest-
környéki problémák sok-sok 
valódi előharcosa megfontolt-
ságból távoltartja magát a 
mostani választásoktól – még-
is reméli Pestkörnyék lakossá-
ga, hogy a bizalmára apelláló 
képviselőjelölt urak ezúttal 
nem fogják beérni az ígérgeté-
sekkel, hanem minden erejü-
ket a pestkörnyéki jogos és 
közérdekű panaszok sürgős 
orvoslására fogják fordítani.

Miután pedig a tapasztalat 
mutatja, hogy a pestkörnyéki 
érdekekért a multban is főleg 
független emberek szálltak 
síkra, azért most is ösztönö-
sen a független közéleti férfi-
ak köré csoportosul Pestkör-
nyék öntudatos lakossága, 
abban a hitben, hogy ezúttal 
talán nem fog csalódni.

1939. március 21. 8 Órai Ujság

Mi fáj Pestkörnyéknek?
A 8 Órai Ujság tudósítása
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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  Bigyó Az Érd FM 101.3 

technológiai magazinja
20.00  Kis esti zene

SZERDA
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

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

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Bigyó ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Filmszerész 

Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00  Rockbarlang Gidófalvi Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

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

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Filmszerész ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek 
19.00  JazzPresszó Birta Mikivel 

Az Érd FM 101.3 dzsesszmagazinja
20.00  Hallgass hazait 

– magyar zenék magazinja

PÉNTEK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

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

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  JazzPresszó ism.
12.00  Tánczenei koktél

14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 
Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

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

SZOMBAT
8.00  Hétvége Nagy Emesével 

Az Érd FM 101.3 hétvégi 
információs műsora

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Sztárportré ism.
15.00  Köztünk marad! 

Az Érd FM 101.3 
civil szolgáltató magazinja

16.00  Aréna Az Érd FM 101.3 
sportmagazinja

18.00  HeuRéka 
Az Érd FM 101.3 életmód magazinja

20.00  Kis esti zene

VASÁRNAP
8.00  Hétvége Nagy Emesével 

Az Érd FM 101.3 hétvégi 
információs műsora

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Heti Téma 

A hét legfontosabb hírei
16.00  JazzPresszó ism.
17.00  Heti menü 

Az Érd FM 101.3 gasztromagazinja
18.00  HeuRéka 

Az Érd FM 101.3 életmód magazinja
20.00  Kis esti zene

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. szeptember 21-től 27-ig

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

ELŐZETES
DR. CSERNUS IMRE 
ELŐADÁSA
Jegyek 2500 forintos áron, 
elővételben kaphatók a 
művelődési központ 
pénztárában hétköznapokon 
10–18 óráig.
2015. szeptember 29-én, kedden 19 
órakor

SZÍNHÁZBÉRLET 2015. ŐSZ 
III/1.
FÉLRELÉPNI TILOS
Vígjáték két részben
2015. október 4-én, vasárnap 15 óra-
kor.
A háromalkalmas bérlet ára 
7000 Ft. A bérletek 
megvásárolhatók a művelődési 
központ pénztárában 
hétköznapokon 10–18 óra közt.

PROGRAM
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje, 
vására. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!
Szeptember 19-én, szombaton 9–12 
óráig

KIÁLLÍTÁS
Kamaraterem
Füzes Gergely festőművész 
kiállítása
A kiállítás megtekinthető 
november 4-ig.

Előtéri kiállítótér
Kolozsvári Antalné Erzsébet 
csuhébáb-készítő kiállítása
Megtekinthető 2015. szeptember 30-
ig

KLUBÉLET

Meridián torna ingyenes 
gyakorló klub
Hétfőnként 9 órakor
Élj 100 évet egészségesen a 3-1-2 
meridián gyakorlatokkal! 
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Szókratész klub
Minden páros héten kedden  
15–16 óráig
Vezeti Daróciné Márti néni
SZóKratÉSZ: szókincsfejlesztő 
és nyelvművelő nyelvi és 
irodalmi játékok

Duna-Art fotóklub
Minden páratlan hét keddjén 18 óra-
kor
Vezeti Körmendy Zizi.
2015. szeptember 22-én 
fotónézegetés, őszi fotóstúra 
megbeszélése.
Helyszín: Lakótelepi Klubövezet 
– Enikő u. 2.
Kapcsolat: 06 20 411 3673; 
dunaartfotoklub.erd@gmail.com

ÚJ-ÚJ-ÚJ!
Ügyes kezek kézműves 
szakkör nem csak 
nyugdíjasoknak
Minden csütörtökön 17–20 óráig
Helyszín: Lakótelepi klubövezet, 
Enikő u. 2. Vezeti: Tamaskáné 
Jakab Margit (06 30 213 1209)

Kézműves klub
Minden harmadik szombaton 10 
órakor.
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit (06 30 213 1209)
Részvételi díj: 300 Ft
Fonalakkal festett képek 2015. 
szeptember 19-én

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, közműve-
lődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra.

Információ: Bakó Beatrix 
(06 23 365 490/105).

ÁLLANDó KIÁLLÍTÁSOK

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

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

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

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

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

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS
A HOSSZÚ FEHÉR 
FELHŐK FÖLDJÉN

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

A múzeum tetőtéri előadó-
terme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális,  

közművelődési  
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra.  
Esküvő, gyerekprogramok, 

politikamentes  
rendezvények. Információ: 

Kovács Nóra 06-23-363-036.

FELNŐTT KÖNYVTÁR
TEADÉLUTÁN
Csuka Zoltán tiszteletére – em-
lékek, irodalom
Beszélgetőtársak: Bazsóné 
Megyes Klára, Kelényi István, 
Urbán László. Szemelvények fel-
olvasása: Ungvári Álmos.
Szeptember 23-án, szerdán 17  
órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
A NÉPMESE HETE
A foglalkozások 1 órás időtartal-
múak, ingyenesek. Csoportok fo-
gadása előzetes jelentkezés alap-
ján. Kérjük, hogy időpontot leg-
alább egy héttel előre egyeztesse-
nek!
Szeptember 28-tól október 2-ig.

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

ZENEI KÖNYVTÁR
KIÁLLÍTÁS
Visszatekintő. Válogatás koráb-
bi rajzpályázataink díjnyertes 
munkáiból – III. helyezettek és 
Különdíjasok.
Nyitvatartási időben folyamatosan.

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVA TARTÁSA

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

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

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

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

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

SZEPTEMBER 21., HÉTFŐ
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Jazzland ism.23. rész
20.00  Kézilabda-mérkőzés 

Budaörs–Érd
21.30  Közlekedés XXI.  15/12. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
22.00  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől!
22:30  Híradó
22:25  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

SZEPTEMBER 22., KEDD
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fény-Kép Kulturális magazin
20:00  Labdarúgó-mérkőzés 

Érd–Fehérvár
21:40  Vámos Miklós műsora 

24. rész
22.35  Örökségünk15/12. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
23.05  Tea két személyre 24.rész
23.35  Híradó
23:50  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

SZEPTEMBER 23., SZERDA
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

19.30  Mozgás Sportmagazin
20.00  KalandoZoo 24. rész
20.30  Szikrázó lányok színes, magyar 

játékfilm R: Bacsó Péter
22.10  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
22.40  Mozgás Sportmagazin
23.10  Híradó
23:25  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől
20:00  Kézilabda-mérkőzés 

Érd–Mosonmagyaróvár
21.30  Tea két személyre 25. rész
22.00  Sztárportré 12. rész
22.30  Mozgás ism. 

Sportmagazin
23.00  Híradó
23:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

SZEPTEMBER 25., PÉNTEK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Tea két személyre 25. rész
20.00  Jazzland 24. rész

20.30  Utolsó előtti ítélet 
színes, magyar filmdráma, 
R: Grunwalsky Ferenc

22.05  Mozgás Sportmagazin
22.35  Híradó
22:50   Párbeszéd beszélgetés aktuális 

témákról

SZEPTEMBER 26., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

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

gi, civil társadalmi magazin
20.00  Épitészet XXI. 15/13. rész 

ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Szikrázó lányok színes, magyar 
játékfilm R: Bacsó Péter

22:10  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

SZEPTEMBER 27., VASÁRNAP
19.00  Tea két személyre 

25. rész ism.
19.30  Polgár-társ ism. Vallási, nem-

zetiségi, civil társadalmi magazin
20.00  Épitészet XXI. 15/13. rész 

ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20.30  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

21.00  Csak tükörben
21:10  Utolsó előtti ítélet 

színes, magyar filmdráma, 
R: Grunwalsky Ferenc

2015. szeptember 17. (csütörtök) 10 óra

Köszöntőt mond:
T. Mészáros András Érd Megyei Jogú Város Polgármestere

A konferenciát megnyitja:
Dr. Mari László a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára, 

az ELTE egyetemi docense
Dr. Kubassek János a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója

1./ Dr. Korsós Zoltán főigazgató, Magyar 
Természettudományi Múzeum /Budapest/: Magyarok 
Okinawán

2./ Dr. Vig Károly zoológus, kandidátus, a Savaria 
Múzeum igazgatóhelyettese /Szombathely/: Mire taníthat 
a tudománytörténet? - Tömösvári Ödön példája

3./ Dr. Győri Róbert tanszékvezető egyetemi docens, 
ELTE /Budapest/: Forradalom és megtorlás - 1956 és a 
forradalom utóélete az ELTE Földrajzi Intézetében

4./ Dr. Papp-Váry Árpád egyetemi tanár: Stein Aurél 
kartográfiai munkássága Közép-Ázsiában

5 ./  Gul yás  Zo l tán  dok to randusz ,  ELTE 
Térképtudományi Tanszék: Reguly Antal kéziratos 
térképének korszerű feldolgozása

6./ Dr. Puskás János főiskolai tanár, Nyugat-
Magyarországi Egyetem, Földrajzi Intézet igazgatója 
/Szombathely/: Berde Áron, a hazai klimatológia atyja

7./ Dr. Udvarvölgyi Zsolt történész, szociológus, tanár, 
főiskolai oktató: Egy emberi gesztus: Teleki Pál közbenjárása 
Germanus Gyula érdekében korabeli források tükrében

8./ Lendvai Timár Edit földrajz tanár, archívumkezelő, 
Magyar Földrajzi Múzeum /Érd/: Újabb adatok a Moszuli 
Bizottság munkájáról - egy tényfeltáró népszövetségi küldetés 
részletei

9./ Bajzik Zsolt történész, irattáros, Szombathelyi 
Polgármesteri Hivatal: Rejtőzködő kincs: Almásy László 
fotóalbumának megmenekülése az enyészettől

10./ Ivánfi Miklós történelem tanár: Cholnoky Jenő és a 
revíziós gondolat

1 1 . /  D r .  K u b a s s e k  J á n o s  g e o g r á f u s ,  
tudománytörténész, a Magyar Földrajzi Múzeum 
igazgatója /Érd/: Az 1933-as Almásy-Frobenius-expedíció 
eredményei korabeli fényképek és dokumentumok tükrében

12./ Dr. Hála József néprajzkutató, a Magyar Néprajzi 
Társaság választmányi tagja /Budapest/: Herman Ottó 
utolsó napjai a korabeli sajtó tükrében

13./ Mender Ákos tudománytörténeti kutató /Szeged/: 
Lakó Károly, egy elfeledett zoológus természettudományi 
gyűjtőmunkája Dél-Amerikában

14./ Dr. Kecskeméti Tibor címzetes főigazgató-
helyettes,  geológus,  ny.  természettudományi 
szakfelügyelő, Magyar Természettudományi Múzeum 
/Budapest/: Kubinyi Ferenc életútja és földtudományi 
munkássága

15./ Tóth Álmos ny. főgeológus, Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal: Balogh Margit, az első magyar geológusnő

16./ Székely Kinga geográfus, szpeleológus, a 
Barlangtani Intézet nyugalmazott igazgatója: Kaffka Péter a 
barlangkutató – építész

Balázs Dénes tudománytörténeti konferencia

Előadások

KONFERENCIA MEGHÍVÓ

Teleki Sámuel-érem átadása
A Teleki Sámuel-érmet átadja Dr. Gábris Gyula
a Magyar Földrajzi Társaság elnöke és
T. Mészáros András 
Érd Megyei Jogú Város Polgármestere
Könyvbemutató
Katona Mihály Tudománytörténeti Konferencia 
kötetének bemutatója
A kötetet bemutatja: Lukács Ágnes 

Helyszín: Magyar Földrajzi Múzeum
2030-Érd, Budai út 4.  Tel: 06 (23) 363-036,

www.foldrajzimuzeum.hu

ÉRDEKEL ÉRD?ÉRDEKEL ÉRD?
Akkor vegyél részt a Magyar Földrajzi Múzeum - 

Helytörténeti Gyűjteménye 
háromfordulós levelezős vetélkedőjén!

3. forduló:

 

A feladatlapokat, beküldési határidőket 
letöltheted innen:
www.foldrajzimuzeum.hu/felhivasok-i-37.html
Eredményhirdetés
2015. december 18-án lesz, 
a Magyar Földrajzi Múzeumban,
értékelés három korosztályban 
(11-12, 13-14 és 15-16 év)

Magyar Földrajzi Múzeum 
2030 Érd, Budai út 4.
Tel: 06 (23) 363 036
www.foldrajzimuzeum.hu

QR kód 
segítségével

is letöltheted!

A FORDULÓK TEMATIKÁJA:
1. forduló:

A
neander-völgyi

ősember

2. forduló:

Érd története
a neolitikumtól

középkorig

Érd története
a kora-újkortól
a XX. századig

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

PROGRAM
KONFERENCIA
Balázs Dénes tudomány-
történeti konferencia
Rejtőzködő értékek a 
tudománytörténet műhelyeiből
2015. szeptember 17., csütörtök 10 
órától

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

Rendezvényeinkről, a könyv tár 
szolgáltatásairól és díjszabásá-
ról érdeklődjön a fenti telefonszá-
mon vagy honlapunkon.

A könyvtár részlegeibe 18 éves 
korig és 70 éves kor felett INGYE-
NES a beiratkozás. Családi jegy 
váltása, érvényes diákigazol-
vány, pedagógusigazolvány és 
nyugdí jasigazolvány is kedvez-
ményre jogosít.

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

2030 Érd, Alsó u. 2.
E-mail: erdigaleria@gmail.com
Tel.: 06-23-360-143
Wegenast Róbert festőművész 
kiállítása
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A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes 
munkaidő
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:
A gondozást-ápolást igénybe 
vevő személyek önálló élet-
vitelének fenntartása, saját 
lakókörnyezetükben történő 
biztosítása. A speciális szakmai 
és közegészségügyi előírások 
betartásával területi gondozási 
feladatok ellátása. Személyes 
higiénével kapcsolatos felada-
tok, a gondozási környezetében 
végzett feladatok, élelmezés, 
egészségügyi ellátási feladatok
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, Álta-
lános ápoló és asszisztens, szo-
ciális gondozó és ápoló, szociá-
lis asszisztens
• Magyar állampolgárság, tiszta 
erkölcsi bizonyítvány, cselekvő-
képesség
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivá-
ciós levél, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítványmásolat, 
erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja:
A munkakör a pályázatok elbí-
rálását követően azonnal be-
tölthető.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2015. október 2.
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további informáci-
ót Denkovics Ildikó nyújt, a 
23/520-362 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:

• Postai úton, a pályázatnak a 
Szociális Gondozó Központ Érd 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Budai út 14.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 1/834/2015, 
valamint a munkakör megne-
vezését: Házi gondozó.
• Elektronikus úton a 
munkaugy@szocgond.hu email 
címen keresztül
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje:
A munkakör betöltése kizáró-
lag a megjelölt végzettséggel 
lehetséges. Az érvényes pá-
lyázatot benyújtó jelentkezők 
személyes meghallgatáson 
vesznek részt. Azon pályázato-
kat áll módunkban elfogadni, 
amelyek hiánytalanul kerültek 
elküldésre, illetve a pályázó a 
kiírt feltételeknek maradéktala-
nul megfelel.
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2015. október 5.

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:
határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Tel-
jes munkaidő
A munkavégzés helye: 2030 
Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:
Az ellátottak testi-lelki jólé-
tének biztosítása. Az egész-
ségügyi team tagjaként a 
szakfeladatok koordinálá-
sával részt vesz a preventív, 
egészség-megőrzési, egész-
ségfejlesztési folyamatok-
ban. A szakma irányelveinek 
megfelelően tevékenykedik. 
Segíti a gyógyító-megelő-
ző tevékenységek hatékony 
működését.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, Ál-
talános ápoló és asszisztens, 
szociális gondozó és ápoló, 
szociális asszisztens
• Magyar állampolgárság, 
tiszta erkölcsi bizonyítvány, 
cselekvőképesség
A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• Szakmai önéletrajz, motivá-
ciós levél, iskolai végzettsé-
get igazoló bizonyítványmá-
solat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja:
A munkakör a pályázatok el-
bírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2015. október 2.
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további informáci-
ót Denkovics Ildikó nyújt a 
23/520-362 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásá-
nak módja:

• Postai úton, a pályázatnak 
a Szociális Gondozó Központ 
címére történő megküldésé-
vel (2030 Érd, Budai út 14.). 
Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
1/833/2015, valamint a mun-
kakör megnevezését: Ápoló.
• Elektronikus úton a 
munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje:
A munkakör betöltése kizá-
rólag a megjelölt végzettség-
gel lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó jelent-
kezők személyes meghall-
gatáson vesznek részt. Azon 
pályázatokat áll módunkban 
fogadni, amelyek hiányta-
lanul kerültek elküldésre, 
illetve a pályázó a kiírt fel-
tételeknek maradéktalanul 
megfelel.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2015. október 5.

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 Ér-
den bármilyen lakóingat-
lannal rendelkezik és be-
jelentkezett nyilvántartási 
rendszerünkbe.

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 meg-
beszélheti:
• milyen jellegű lomhulladé-
kot szeretne elszállíttatni

• milyen mennyiségről van 
szó
• egyeztetik, mely dátumra 
szeretné igényelni a szállí-
tást
• rögzítik az Ön elérhetősé-
geit
3. A szállítás napján az Ön 
címére induló kollégánk 
felveszi Önnel a kapcsolatot 
az előző címről való indulás-
kor.
Fontos: A lomhulladékot 
csak ingatlanon belül le-
het összegyűjteni, amíg 
a szállító autónk megér-
kezik. Közterületre, ut-
cára, szelektív hulladék-
szigetekhez bármilyen 
lomot kirakni szigorúan 
tilos és pénzbírsággal 
büntethető!
Reméljük, szolgáltatásunkat 
Ön is megelégedéssel tudja 
igénybe venni, és közösen 
sikerül szebbé, tisztábbá 
tenni városunkat és termé-
szeti környezetünket!

Érd és Térsége Hulladék-
kezelő Nonprofit Kft.

TÁ j É Ko z TaTó
HÁZHOZ MENŐ 

LOMTALANÍTÁSRÓL

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.

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:

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:
1 fő határozatlan idejű és 1 fő 
határozott idejű közalkalma-
zotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2030 Érd, Emma utca 8.
A munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:
A szociális munka eszközeivel 
és módszereivel segítséget 
nyújt az utcán életvitelszerű-
en tartózkodó egyéneknek 
az életvitelük javításában, 
ügyeiknek intézésében, és 
hozzájárul a családi és társas 
kapcsolatok újrafelvételéhez. 
Krízisidőszakban napi szinten 
kapcsolatot tart a hajléktalan 
személyekkel, csoportokkal, 
és biztosítja számukra az 
életfenntartáshoz szükséges 
feltételeket.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-

mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú szociális alapvég-
zettség mentálhigiénés szak-
irány vagy középfokú szociá-
lis alapvégzettség,
• Magyar állampolgárság, 
tiszta erkölcsi bizonyítvány, 
cselekvőképesség
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja:
A munkakör a pályázatok el-
bírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2015. szeptem-
ber 24.
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Denkovics Ildikó nyújt, a 23 
520 362 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásá-
nak módja:
• Postai úton, a pályázatnak a 
Szociális Gondozó Központ 
Érd címére történő meg-
küldésével (2030 Érd, Budai 

út 14.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító 
számot: 1/809/2015, vala-
mint a munkakör megneve-
zését: Utcai szociális munkás.
vagy
• Elektronikus úton a 
munkaugy@szocgond.hu 
E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: 2030 Érd, Bu-
dai út 14.
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: A munkakör 
betöltése kizárólag a meg-
jelölt végzettséggel lehetsé-
ges. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők szemé-
lyes meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat áll 
módunkban elfogadni, ame-
lyek hiánytalanul kerültek 
elküldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek maradék-
talanul megfelel.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2015. szeptem-
ber 30.

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

PÁLYÁ Z AToT  HIr dE T
UtCai SzoCiáliS mUnKáS munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:
határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Gár-
donyi Géza utca 1/b. 
A munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok:
Felső és gimnáziumi tago-
zaton rajz és vizuális kultúra 
tantárgy oktatása. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
•  megfelelő szakirányú 

végzettség, 
•  büntetlen előélet 
A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazo-
lások:
•  szakmai önéletrajz, motivá-

ciós levél, erkölcsi bizonyít-
vány, 

•  végzettséget igazoló okira-
tok másolata 

A munkakör betölthetősé-
gének időpontja:
A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal 
betölthető. 
A pályázat benyújtásának 
határideje: 
2015. szeptember 21. 

A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Pintérné Bernyó Piroska 
nyújt, a 06/23/365-140-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásá-
nak módja: 
•  Elektronikus úton Pintérné 

Bernyó Piroska részére a 
gardonyi.erd@gmail.com 
e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának 
határideje: 
2015. szeptember 22. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Érdi Gárdonyi Géza általános iskola  és Gimnázium

RAJZ ÉS VIZuÁLIS 
KuLTúRA SZAKOS TANÁR 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:
határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Gár-
donyi Géza utca 1/b. 
A munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok:
Felső és gimnáziumi ta-
gozaton biológia tantárgy 
oktatása. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Egyetem, biológia szak-
irány, 
• büntetlen előélet 
A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazo-
lások:

• szakmai önéletrajz, motivá-
ciós levél, erkölcsi bizonyít-
vány, 
• végzettséget igazoló okira-
tok másolata 
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja:
A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal 
betölthető.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 
2015. szeptember 21. 

A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Pintérné Bernyó Piroska 
nyújt, a 06/23/365-140-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásá-
nak módja: 
•  Elektronikus úton Pintérné 

Bernyó Piroska részére a 
gardonyi.erd@gmail.com 
e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának 
határideje: 
2015. szeptember 22. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Érdi Gárdonyi Géza általános iskola és Gimnázium 

bIOLÓgIA SZAKOS 
KÖZÉPISKOLAI TANÁR 

munkakör betöltésére. 

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

PÁLYÁ Z AToT  HIr dE T
ÁPOLÓ munkakör betöltésére.

Szociális Gondozó Központ Érd idősellátó Központ 
– Házi segítségnyújtás

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

PÁLYÁ Z AToT  HIr dE T
HÁZI gONdOZÓ munkakör betöltésére.
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Váladékszívó készülékkel segítette az időseket, 
ruha- és cipőadománnyal a családokat a Vörös-
kereszt érdi szervezete, amely ősszel rendkívüli 
véradásokra várja a lakosságot.

Különleges adomány érke-
zett a Topoly utcai idősotthon-
ba, a Magyar Vöröskereszt 
érdi szervezete közve-
títésével: egy váladék-
szívó készülék. Az in-
tézmény, ahol hatvan-
hat idős ember él, 
örömmel fogadta a fel-
ajánlást. Egyik rész-
egységükben már van 
hasonló gép – használ-
ták is, amikor egy idős 
lakó félrenyelt –, most 
a másik egységnek is 
tudnak egyet biztosí-
tani. Mint Janzsó Mó-
nikától, a Vöröske-
reszt területi munka-
társától megtudtuk, a 
gépet egy magánsze-
mély ajánlotta fel számukra.

– Úgy gondoltam, az idős-
otthonban lenne a legjobb 
helye ennek a gyógyászati 
készüléknek, amelynek 
használatával adott esetben 
akár életet is menthetnek – 
mutatott rá Janzsó Mónika, 

aki elmondta azt is: szerve-
zetük próbálja segíteni a rá-
szoruló időseket, előfordult, 

hogy kerekesszéket tudtak 
adományozni. 

Nemcsak az időseket, ha-
nem a családokat is rendsze-
resen támogatja a Vöröske-
reszt érdi szervezete: au-
gusztus 24–25-én ruha- és 
cipőosztást rendeztek a csa-

ládoknak, hogy ezzel is 
csökkentsék az iskolakezdé-
si kiadásokat. Mint Janzsó 
Mónika elmondta, összesen 
124 lakoson tudtak segíteni, 
legnagyobb keletje pedig a 
gyermekruháknak volt.

A területi munkatárs ki-
emelten fontosnak tartja a 

véradások szervezé-
sét is: mint elmondta, 
a nyáron jóval keve-
sebben adtak vért, 
mint az év más hónap-
jaiban – ennek oka 
részben a szabadsá-
golás, részben az al-
lergiaszezon volt, az 
ugyanis nem adhat 
vért, aki allergia-
gyógyszert szed –, 
így az ősszel több 
rendkívüli véradást 
is szerveznek.

Janzsó Mónika re-
méli, sokan élnek 
majd a lehetőséggel – 

sok régi és új véradó segítsé-
gére van szükség, mivel or-
szágszerte megcsappantak 
a vérkészletek. Ha kíváncsi 
arra, lakóhelye közelében 
hol van legközelebb véradás, 
keresse fel a www.veradas.
hu weboldalt! n Á. K.

Életmentő készülék az idősotthonnak

Adj vért és ments meg három életet!

Gazdikereső

Morzsi 4 éves kan. Gazdája 
halála miatt került a gondozá-
sunkba. Kedves, vidám, moz-
gékony, emberbarát, nagyobb 
közepes méretű kutyus.

Ha örökbe fogadná Bonyt vagy Morzsit, vegye fel a 
kapcsolatot a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapít-
vány munkatársaival. Telefon: 06-30-276-6071 vagy 06-
30-910-6987, E-mail: siriusalapitvany@gmail.com. A 
többi gazdikeresőt pedig megtalálja a www.
siriusalapitvany.hu weboldalon.

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

Bony 4 év körüli kis-közepes 
termetű kan kutyus. Szociali-
zált, nyugodt természetű, em-
berekkel és kutyákkal egy-
aránt békés, barátságos.

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

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

www.nyelvovi.hu www.pile.hu

Szeretnéd tuddddni,hogyan seeegített PileTündérrr GreenPonynak?

NYíLT NAP 2015.09.18. 14-18 óra között
2030 Érd Felső u .8.

Itt mmmmegta
lálod

a vááálllaaassszzz
t!

nd
hangtál fürdő
mini előadások

mese, bábozás, kézműveskedés
találkozás szakértőinkkel anyának- apának
angol foglalkozás kicsiknek és nagyoknak

27
70

92
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Linda tizenkét éves korában majdnem belehalt egy szén-monoxid-
mérgezésbe, amelynek nyomait most is viseli: mozgása korlátozott, 
beszélni nem tud, epilepsziás. Albérletben él édesanyjával, mert a 
pénzt, amiből egy lakóotthonba költözhetett volna, jó ismerősük 
elsikkasztotta. Most innen is menniük kell. Kálváriájukról az édesanya 
mesélt lapunknak. Segítséget várnak. 

Linda és családja szomorú 
története 1993. január 27-én 
kezdődött: nemrég felépült 
házuk fürdőszobájában az 
akkor tizenkét éves, okos, 
cserfes kislány majdnem be-
lehalt a szén-monoxid-mér-
gezésbe. Nem volt sem öreg, 
sem hibás a gázkészülék – 
ahogy édesanyja, Moór Gi-
zella magyarázza, az erős 
szél fújta vissza a füstöt a 
kéményen keresztül. A kis-
lány oxigénhiányos állapot-
ba került, mind a négy vég-
tagja megbénult és éberkó-
mában feküdt hónapokig; a 
kórházban gyomorszondá-
val táplálták és pelenkáz-
ták. Ilyen állapotban hozta 
haza Gizella, akinek akkori-
ban a Fehérvári úton kis de-
likátesz- és virágboltja volt. 
Beteg lánya mellett a vállal-
kozását fel kellett adnia, hi-
szen Linda állandó felügye-
letre, ápolásra, fejlesztésre 
szorult, és gondoskodnia 
kellett másik két gyermeké-
ről, a két fiáról is. Linda tra-
gédiájára nemcsak a vállal-
kozás, hanem a szülők há-
zassága is ráment, eladták a 
régi családi házat, az anya 
egy kisebb, rossz állapotú 
házba költözött a három gye-
rekkel. 

– Egyedül újítottam fel a 
házat, ha kellett, csempéz-
tem, betonoztam, de a vize-
sedést nem tudtam meg-
szüntetni – emlékezett visz-
sza Moór Gizella, aki válása 
után többször is költözött: 
próbált minél jobb, egészsé-
gesebb körülményeket bizto-
sítani a gyerekeknek, akik 
közben felnőttek, kirepültek 
– Linda kivételével, aki édes-
anyja kitartó ápolásának, 
törődésének köszönhetően 
lassan újra megtanult járni. 
Pár éve édesanyja egy csö-
möri rehabilitációs otthon-
ban helyezte el, ahol azon-
ban kemény milliókért kel-
lett volna megvásárolni az 
élethosszig tartó lakhatást. 

– 2008-ban úgy döntöttem, 
hogy eladom a már újonnan, 
hitel nélkül épített házun-
kat, és az árából megvásár-
lom Lindának a szobát, ahol 

nyugalomban, orvosi fel-
ügyelet alatt élhet – sőt, ha 
úgy hozza a sors, én is beköl-
tözhetek mellé idős korom-
ban. Maradt volna még pén-

zem egy telekre, ahová egy 
könnyűszerkezetes házat 
szerettem volna felhúzni, 
meg egy kis üzlethelyiséget. 
Ekkor került a képbe egy 
régi, érdi családi ismerős, 
aki felajánlotta segítségét az 
ügyintézésben, költözésben, 
még azt is megbeszéltük, 
hogy az általam tervezett 
üzlethelyiségben lesz a már 
működő vállalkozása bemu-
tatóterme, vagy más vállal-
kozást indítok benne. Min-
den jó úton haladt: sikerült 
vevőt találnom a házra és 
lefoglalóznom a telket. A há-
zam vételárának átadása 
egy hétfői napra esett. Ekkor 
történt a baj: Linda – aki 
minden hétvégét itthon töl-
tött – elesett, és eltörött az 

állkapcsa. Beteg édesapját 
kértem meg, hogy menjen be 
vele kórházba a mentővel, én 
pedig, amint a bankban vé-
geztem, rohantam volna utá-

nuk – annál is inkább, mert 
Lindát, egészségi és mentá-
lis állapota miatt, nem lehe-
tett egyedül hagyni a kór-
házban. Igen ám, de ott volt a 
pénz, a tízmillió forint. Úgy 
gondoltam, a legjobb helye a 
széfben lesz – így, ha Lindát 
elaltatják, el tudok jönni, ki-
veszem a pénzt, kifizetem a 
telek fennmaradó árát –, 
ezért megkértem a már emlí-
tett ismerőst, aki elkísért a 
pénzátadásra, hogy tegye be 
számomra. 

Rossz döntés volt, de már 
nem tudom visszafordítani. 

Akkor nem mérlegeltem, 
tettem, amit kellett: rohan-
tam a gyerekemhez. A követ-
kező napok nehezen teltek, 
Lindát többször műtötték, az 

ismerős pedig, mikor keres-
tem, nem vette fel a telefont. 
Mikor nagy nehezen elér-
tem, közölte: a pénzt nem a 
széfbe tette, hanem a vállal-
kozásába forgatta, de majd 
részletekben visszaadja… 
Ez azóta sem történt meg. A 
telek foglalóstul elúszott, a 
rehabilitációs otthonban 
másnak adták el Linda he-
lyét – szerencsére még két 
évig ott élhetett –, én pedig 
albérletbe kényszerültem. 

Ügyvédem tanácsára sike-
rült aláíratnom a pénzemet 
elsikkasztó férfival egy 
olyan szerződést, miszerint 
én kamatmentesen kölcsön-
adtam neki ezt a tízmillió 
forintot, ő pedig részletek-
ben adja vissza. Bár ez nem 
így történt, valahogy igazol-
ni kellett, hogy valóban nála 
van a pénz. Nem volt egysze-
rű, de végül aláírta – csak-
hogy a megjelölt időpontok-
ban sem fizetett. Bíróság elé 
vittem az ügyet, meg is nyer-
tem, a Pest Megyei Bíróság 
2010-ben másfél év börtön-
büntetésre ítélte, három évre 
felfüggesztve, és elrendelte 
a tízmillió forint (és kama-
tai, valamint az eljárási költ-
ség) végrehajtását. De hiába 

emelkedett jogerőre a fizeté-
si meghagyás, végrehajtani 
nem lehetett: a férfi Svédor-
szágba távozott, ahol azóta 
is éli világát. 

Engem közben kiraboltak 
az albérletemben, próbáltam 
ingatlant venni, de hitelt 
nem kaptam, és mivel Lindá-
nak közben el kellett jönnie 
az otthonból, ahol nem tud-
tam megváltani számára a 
szobát, dolgozni sem tudok. 
Az ápolási díj arra elég, hogy 
albérletet fizessünk, enniva-
lóval, miegymással a volt 
férjem, Linda édesapja segít. 
Sajnos, az ingatlant, ahol 
most lakunk, eladja a tulaj-
donos, és elsejével nincs 
hova mennünk. 

Eddig meg tudtam oldani 
az életünket, mindig talpra 
álltam, a két kezem munká-
jából eltartottam magunkat, 
felneveltem a gyermekeimet, 
köztük a beteg Lindát, most 
azonban kénytelen vagyok a 
nyilvánossághoz fordulni és 
segítséget kérni: valahol 
laknunk kell, ráadásul olyan 
helyen, ahol nincs lépcső, 
mert Linda csak akadály-
mentes területen tud mozog-
ni. Sajnos Érden nincs szoci-
ális bérlakás, albérletet nem 
kapok, hiszen ápolásin va-
gyok. Elég lenne nekünk egy 
udvari kis szoba-konyha, 
ahol esetleg a kertben gyü-
mölcsöt, zöldséget termeszt-
hetek, csirkét tarthatok, hi-
szen azzal is könnyíthetek a 
helyzetünkön. És örömmel 
fogadnék bármilyen anyagi 
segítséget is, mert nagyon 
szeretném a lányomat egy 
kis saját, neki megfelelő ott-
honban rehabilitálni, gon-
dozni újra. Ingyenes jogi se-
gítség is jól jönne, hiszen az 
ápolási díjból nem tudok 
olyan ügyvédet fogadni, aki 
segítene a Svédországban 
élő sikkasztótól visszasze-
rezni a pénzünket – zárta 
szavait Moór Gizella, aki la-
punknak hivatalos doku-
mentumokkal igazolta törté-
netét. 

Miközben mesélt, a har-
mincöt esztendős Linda 
nyugtalanul fel-felnyögött, 
édesanyja pedig mosolyogva 
nyugtatgatta. 

– Minden rendbe jön, ne ag-
gódj, mindig együtt leszünk! 
– majd hozzám fordult, és ez-
zel búcsúzott: – Nem fogom 
feladni. Hiszem, hogy van se-
gítőkészség az emberekben.

 n ÁdÁm Katalin

Ötkilós karalábé, méteres kaporszár, kunkori kol-
básztök: minden, amit az őszelő nyújthat, látható, 
tapintható és kóstolható volt a Szepes Gyula 
Művelődési Központban tartott szombati ter-
ménybemutatón, amit tizenötödik alkalommal 
rendezett meg az Érdi Kertbarát Kör. 

A különlegességek mellett 
helyet kaptak az asztalokon a 
természet bőségét – no meg a 
gazda ügyes kezét – dicsérő 
gyümölcs- és zöldségkosa-
rak, házi termésből készült 
lekvárok, krémek, teák, ita-
lok, i l letve g yümölcs-
aszalványok, sütemények is. 
A bemutatón részt vevő tíz 
kiállító receptekkel, kerté-
szeti tanácsokkal is szívesen 

ellátta az érdeklődőket. Az 
egyik kiállító hölgy például 
ánizst kínált körbe: a kaporra 
hasonlító, könnyen termeszt-
hető növény magját megfázás 
idején érdemes elrágcsálni, 
de fűszernek is kitűnő. Egy 
másik asztalnál homoktövist 
kóstolhattunk, ami kiváló im-
munerősítő, ráadásul bogyói 
jól feldolgozhatók és fa-
gyaszthatók is. 

Megismerkedhettünk az 
akár nyolckilósra is megnövő 
Góliát karalábéval, ami – ha 
cserépbe ültetjük át, és egy-
egy szeletet nyisszantunk le 
róla – egész télen át kiszolgál-
ja a családi asztalt. 

Az idős Pásztor házaspár 
szinte minden terményéből 
hozott egy kis kóstolót: alma, 
körte, szőlő, szilva, málna, 
egres, ribizli és sok zöldség-
féle terem meg somogyi és 
érdi kertjeikben. Mint mond-
ták, zöldség-gyümölcsfélére 
költeniük nem kell, és még a 

családot is el tudják látni bő-
ségesen friss finomságokkal.

– Természetesen nem csak 
mi, kertbarátok kertészke-
dünk Érden. Ahogy végigme-
gyünk a városon, minden 
szegletében találunk szépen 
és jól gondozott telkeket. A mi 
teendőnk az, hogy minél több 
embert hívjunk ebbe a közös-
ségbe. Szeretnénk elérni, 
hogy többen támogassák az 
otthoni zöldség-gyümölcster-
mesztést, hiszen Érden na-
gyon jók a talaj adottságai, és 
aki megműveli, egészséges, 
jó minőségű terményeket tud 
a család asztalára tenni – 
mondta köszöntőjében a kert-
barátok vezetője, Németh An-
tal, aki idén is sok saját készí-
tésű finomsággal lepte meg 
az érdeklődőket. Utalt arra is: 
a kertbarátok közösségét 
meg kell fiatalítani, ezért hir-
dették meg a kis kertész 
programot az iskolás gyere-
kek körében. A jelentkezők 
vetőmagokat, palántákat 
kapnak kertbarátoktól, akik 
segítséget is nyújtanak az ül-
tetéshez, növényneveléshez. 
A terménybemutatón máris 
több kis kertész is kiállított, 
köztük a negyedikes Kriszto-
fer, aki karalábét, paprikát, 
paradicsomot hozott magá-

val; mint mondta, maga ön-
tözte, kapálta őket – egyet 
meg is evett a bemutatóra 
szánt paradicsomból, és úgy 
találta: nagyon érett és finom 
volt.

A kör, hogy felkeltse a gye-
rekek érdeklődését, az idei 
terménybemutatóra rajzpá-
lyázatot hirdetett, amelyre 
már délelőtt szép számmal 
érkeztek a pályaművek. Aki 
szeretne kis kertész lenni, 
vagy a kör vezetőjénél érdek-
lődhet, vagy a kertbarátok 
rendszeresen megrendezett 
összejövetelein kaphat tájé-
koztatást. Vannak olyan elő-
adásaik, amelyeket kifejezet-

ten gyerekeknek hirdetnek, 
emellett minden gyereket a 
kör egy-egy tagja segít a 
munkában – egy-két év múlva 
pedig a kis kertészek is büsz-
kén állíthatják ki a maguk 
termelte zöldségeket. n Á. K.

Az érdi Masters Akrobatikus Rock and Roll Sport-
tánc Egyesület táncosai 2015-ben körbejárták 
Európát és jobbnál jobb eredményeket értek el a 
nemzetközi táncversenyeken.

Legsikeresebb érdi tánco-
saink, Kovács Kornél és 
Korpás Petra (képünkön) 
serdülő páros kategóriában 
versenyeztek és a tavaszi 
ljubljanai Világkupán 64 pá-
ros közül a dobogó 3. fokára 
állhattak fel. 

A nyári Rimini Európa-baj-
nokságon július 11-én is ők 
képviselték a Masters Sport-
egyesületet és Magyarorszá-
got, ahol az előkelő 8. helyet 
szerezték meg. Idén Ausztri-
ában, Csehországban és 
Franciaországban szerepel-
hetnek majd a Világkupa-so-
rozat többi állomásán, illetve 
a világbajnokságon.

Petra 5 éve táncol a Mas-
ters Sportegyesületben, és 
azóta többszörös magyar 
bajnok és országos 1. helye-
zett lett nemcsak párosban, 

de formációban is. Az évek 
során sok érdi kislány és kis-
fiú kapott kedvet az ő példá-
juk láttán az akrobatikus 
rock and roll sporthoz. Az 
egyesület évek óta tanít Ér-
den, Diósdon és Tárnokon is 
kezdő, haladó és versenyző 
szinten, tanfolyamaikat min-
den iskolában megtalálhat-
ják az érdeklődő szülők és 
gyerekek.

Különleges foglalkozáson 
vehettek részt az óvodások 
múlt szerdán: Vadadi Adri-
enn, sok kedves gyermek-
könyv szerzője olvasott fel a 
könyvtárban saját meséiből, 
sok mozgással, mondókával, 
énekkel, játékkal és nevetés-
sel fűszerezve. 

A magával ragadó, emléke-
zetes foglalkozás titka rész-
ben az lehetett, hogy az írónő 
maga is óvónő, aki fiatalabb 
gyermeke születése előtt ti-
zenöt esztendeig foglalkozott 
a kicsinyekkel – innen ered-
nek a történetei is, amelyek 
óvodásokról és óvodásoknak 
szólnak.

– Nemcsak anyukám, ha-
nem már a déd- és nagyma-
mám is óvónő volt, így egész 
életemre hatással volt, illetve 
van ez a hivatás. Akkor kezd-
tem meséket írni, mikor egy 
szegedi óvodában dolgoztam. 
A csoportomban volt egy kis-
lány, aki bárhogy szeretett vol-
na, nem talált barátokra. 

Egyik nap írtam neki mesét, 
ami arról szólt, hogy lesz ebből 
a gyerekből a csoport minden-
ki által kedvelt tagja. Másnap 
felolvastam, és nagyon boldog-
gá tettem vele. A többiek kér-
ték, róluk is írjak mesét, így ha 
valamilyen esemény történt az 
óvodában, azt papírra vetet-
tem. Amikor gyesen voltam a 
kisebb gyermekemmel, jött el 
a lehetősége annak, hogy meg 
is jelenjenek ezek a történetek 
– mondta lapunknak az írónő, 
aki szerint óvodás meséi sike-
rének titka abban rejlik, hogy 

kívülről-belülről ismeri a kis-
gyerekeket, a gondolat-, érzel-
mi és hiedelemvilágukat. 

– Úgy gondolom, hogy ki se 
nőttem a saját gyerekkorom-
ból! Bonyolult szöveget is meg 
tudok fogalmazni úgy, hogy a 
legkisebbek is megértsék. Az ő 
korosztályukban bármivel 
azonosulni tudok – tette hozzá 
mosolyogva az írónő, aki öt-
venegy apróságot varázsolt el 
szerda délelőtt a gyermek-
könyvtárban. A játékos – és 
ingyenes – foglalkozáson cso-
portokat és szülővel érkező 
gyerekeket egyaránt szívesen 
láttak. Természetesen jutott 
idő a közös fényképez kedésre 
és dedikálásra is. 

Aki lemaradt az Érdi Napok 
keretében megrendezett író-
olvasó találkozóról, részben 
pótolhatja, hiszen Vadadi Ad-
rienn könyvei kikölcsönözhe-
tők a könyvtárból – a közös já-
tékot, éneklést, mondókázást 
már a szülőnek kell hozzáad-
nia. n Á. K.

Kisemmizve – Gizella és Linda pokoljárása még mindig nem ért véget

Valahol laknunk kell, ahol nincs lépcső
Kolbásztök, óriáskaralábé és homoktövis

Terített asztallal vártak a kertbarátok

A kislány 12 évesen majdnem belehalt a szén-monoxid-mérgezésbe. Gizellának lánya mellett a vállal-
kozását fel kellett adnia, hiszen Linda állandó felügyeletre szorul

A KERTBARÁT KÖR min-
den páros pénteken 17 
órakor tartja összejövete-
leit a lakótelepi kluböve-
zetben, az Enikő utca 
2-ben. Vezeti: Németh An-
tal, akitől a (30) 549-4230-
es telefonszámon kérhető 
további információ.

Pásztoréknak zöldségre, gyümölcsre nem kell költeniük, és még a 
családot is el tudják látni

Krisztofer karalábét, paprikát, 
paradicsomot hozott: maga ön-
tözte, kapálta őket

Kovács Kornél és Korpás Petra

Érdi táncosok az élvonalban Mesék ovisoknak, ovisokról

A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár és a gyermek-
könyvtár is a Hivatalnok 
utca 14. alatt található. 
Telefonszámuk: (23) 365-
470, weboldaluk címe: 
www.csukalib.hu Szer-
dánként és vasárnap zár-
va a könyvtár, egyébként 
délelőtt 10-kor nyitnak.
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Az elmúlt szezonban még első osztályú – akkor 
még Győri ETO FC néven futó, azóta ETO FC 
Győrként szereplő – csapat célkitűzése egyértel-
műen az, hogy mielőbb visszajusson az élvonal-
ba. Az eddigi szereplése pedig azt mutatja, hogy 
nem a levegőbe beszélnek a szakosztály vezetői.

Az Érdi VSE majdnem 
meglepte a hazai csapatot, 
mivel a mérkőzés 22. másod-
percében Kelemen lövése 
keresztben elment a kapu 
előtt. A Győr sem tétlenke-
dett a gólhelyzeteket illető-
en: előbb a vendégek védői 
lopták le a labdát a gólhely-
zetben levő hazai csatár lá-

báról, majd a kapufa segítet-
te ki Limpergeréket, ám a 
lendület egyik oldalon sem 
csökkent. Nagyszerű játék-
kal rukkolt elő mindkét csa-
pat, a kapuk felváltva forog-
tak veszélyben, ám a helyze-
teket az érdiek váltották 
előbb gólra: egy szöglet után 
Gyurácz ívelte vissza a lab-
dát a kapu elé és az ott tar-
tózkodó Honti a kapuba rúg-
ta. A gól után is nagyszerű 
iramban folytatódott a talál-
kozó, a hazaiak szurkolóik 
fergeteges biztatásától űzve 
harcoltak az egyenlítésért, 
míg az érdiek cseppet sem 
megilletődve igyekeztek elő-
nyüket tovább növelni. Az 
újabb gólszerzéshez a győri-
ek álltak közelebb, de csatá-
ruk a jobbnál is jobb helyzet-

be akart kerülni, így az érdi 
védők menteni tudtak.

A második félidőben sem 
csökkent mérkőzés színvona-
la, irama. A pályán egyre na-
gyobb lett a feszültség. Nagy 
kérdés volt, meddig tudja az 
érdi csapat kapott gól nélkül 
kihúzni a találkozót. Ez a 68. 
percig sikerült, ekkor azon-
ban egy kapu elé ívelt be-
adást elnézett az érdi véde-

lem és a labda senkit sem 
érintve jutott a hosszú sarok-
ba. Majd felrobbant a stadion 
a hazai szurkolók üdvrival-
gásától az egyenlítő találat 
után, viszont a gól nem fogta 
meg az érdieket, és mindkét 
csapat tovább harcolt a győ-
zelemért. Az érdiek nehezen 
tudták elöl megtartani a lab-
dát, így folyamatosan a haza-
iak vezethették támadásai-
kat és egy gyors kontrát kö-
vetően öt perccel a találkozó 
vége előtt a vezetést is meg-
szerezték a győriek, akik ek-
kor a zsebükben érezhették a 
három pontot, de, hogy ez ne 
így legyen, arról az érdiek 
gondoskodtak. 

Limperger Zsolt a 87. perc-
ben pályára küldte Csiszárt, 
aki a következő percben 
Cservenka szabadrúgását 
megcsúsztatta és Csizmadia 
két védő szorításában a ka-
puba továbbította. Egy nagy-
szerű mérkőzésen az érdi 
csapat minden tekintetben 

felvette a versenyt a sokkal 
esélyesebb hazaiakkal. 
Mindkét csapatnak megvol-
tak a lehetőségei, hogy a 
maga javára döntse el a há-
rom pont sorsát, de végül 
igazságos eredmény szüle-
tett. 

A következő fordulóban, 
szeptember 20-án, vasárnap 
16 órakor az érdiek az Ercsi 
úti sportpályán a Videoton 
második csapatát fogadják.

 n Harmat Jenő

Ugyan már hónapok óta a 
Las Vegasban rendezett bir-
kózó világbajnokságra ké-
szült, sajnos csalódást keltő 
eredménnyel zárt Dénes Mer-
cédesz, az Érdi Spartacus bir-
kózója.

A junior világbajnokságon 
korábban ezüstérmet szerző 
érdi birkózónő, Dénes Mercé-
desz – akit tavaly a Magyar 
Birkózó Szövetség a legjobb 
női versenyzőnek választott – 
selejtezni kényszerült az 53 
kilogrammosok negyvenfős 
Las Vegas-i mezőnyében. A 
német Nina Hemmer ellen lé-
pett szőnyegre, ám a legjobb 

32 közé kerülésért technikai 
tussal, 5–0-s vereséget szen-
vedett az érdi versenyző. Sőt 
– mivel ez a selejtező volt – 
még a vigaszágon sem folytat-
hatta Dénes, pedig a német 
ezt követően még két meccset 
nyerni tudott.

Az érdi birkózónő végül a 
36. helyen zárt, pedig már má-
jus vége óta erre a versenyre 
készült, igaz, még neki is bő-
ven van ideje és lehetősége, 
hogy rutint szerezzen, és a 
kvalifikációs versenyeken 
megszerezze a jövő évi, Rio de 
Janeiróban rendezett olimpi-
ához vezető kvótát. n D.B.

Egy győzelmet és egy vereséget könyvel-
het el az ÉRD női kézilabdacsapatának két 
korosztályos gárdája, a junior és az ifjúsági a 
Győri ETO KC ellen.

Mivel az utánpótláscsapa-
toknál hétköznap a kézilab-
dázók iskolában vannak, a 
mérkőzéseket hétvégén ren-
dezik, ezért már megkezdték 
a hangolást a szeptember 16-
ai ÉRD–Győri Audi ETO KC 
elleni mérkőzésre. 

Méghozzá nem is akár-
hogy: az ifjúsági csapat az 
NB I harmadik fordulójában 

végig vezetve 20–13-as félidő 
után 35–24-re intézte el a Rá-
ba-partiakat.

A junior csapat ugyan az 
első percekben még előny-
ben volt, ám a vendégektől 
nem tudták tartani Pál Ta-
marát, aki tizenötször volt 
eredményes, így az érdi juni-
orok 33–27-es vereséget 
szenvedtek.  n D.B.

Egészen elképesztő sikert ért el a magyar női 
röplabda-válogatott, amely az Érd Arénában az 
Európa-liga döntőjének első felvonásán parádés 
játékkal győzte le a jóval esélyesebb törököket.

Fantasztikus hangulatú 
mérkőzést hozott a múlt hét 
csütörtök, ugyanis telt ház 
kedveskedett a magyar női 
röplabda-válogatottnak az 
Érd Arénában: kétezer szur-
koló jött el a találkozóra.

Ludvig Zsolt, a Magyar 
Röplabda Szövetség ideiglenes 
elnöke, Jan De Brandt szövet-
ségi kapitány, Horváth Dóra 
és Dobi Edina is kiemelték a 
mérkőzést megelőző sajtótájé-
koztatón, hogy Érd lett a máso-
dik otthonuk, hisz egész nyá-
ron itt készültek. Azért kellett 
reménykedni, mert a csoport-
meccsek alatt a magyarok 
idegenben kétszer is 3:0-ra ki-
kaptak, de azóta már rengete-
get fejlődtek, ennek ellenére 
sem ők voltak a találkozó esé-
lyesei.

A meccs előtt a 40 éve Euró-
pa-bajnoki ezüstérmet szerző 
női válogatott tagjait köszön-

tötte Ludvig Zsolt, így remek 
példaképek előtt léptek pályá-
ra a válogatott jelenlegi tagjai.

A mérkőzés elején a fergete-
ges hangulat mellett tapintani 
lehetett a feszültséget a csar-
nokban, hisz fej-fej mellett ha-
ladtak a csapatok. Az első 
játszmában kétpontos különb-

ség csak 24:22-nél volt, egyet 
hárítottak is a vendégek, ám 
cseréltek volna, de ekkor hi-
báztak, és egy korábbi megin-
tés miatt a törökök másod-
edzője piros lapot kapott, 
amellyel az ellenfélnek jár 
plusz egy pont, így már 1:0-ra 
vezettek a mieink.

A második játszma is hason-
ló körülményeket hozott, mint 
az első, azzal a különbséggel, 
hogy 12:14-ről a mieink 21:18-ra 
léptek el, innen pedig már ön-
erőből hozták a felvonást. 2:0.

A harmadik játszmára ket-
tős érzéssel futhatott neki a 
közönség, hisz természetesen 
örültünk volna, ha a magya-
rok lezárják a meccset, ám az 
is remek lett volna, ha mond-
juk az egyik fél ötödik 
szettgyőzelméig tartott volna 
a mérkőzés, mert a mieink já-
tékát sokáig lehetett volna 
nézni, és a hangulatot is bír-
tuk volna még órákig. Ebben a 
játékrészben aztán már 5:3-ra 
léptek el a törökök, s azt hit-
tük, hogy végül a magyarok 
fölé nőnek, ám két pont hát-
rányból pillanatok alatt két 
pont előnyt hoztak össze Sán-
dor Renátáék.  Sőt: ez nem 
sokkal később négy pontra 
gyarapodott, és a végjátékra 
nem a kevésbé rutinos ma-
gyarok, hanem a törökök fá-
radtak el, mivel a mieink nem 
adták ki kezükből ezt a kü-
lönbséget, így rendkívül iz-
galmas mérkőzésen a magya-
rok méltó, 3:0-s revánsot vet-
tek a törökökön.

A vasárnapi, törökországi 
visszavágón, Izmirben a válo-
gatott 3:1-es hátrányban volt, s 

így egy tizenöt pontig tartó 
aranyszett következett, ame-
lyet a magyarok 15:13-ra meg-
nyertek, így Európa-liga-
győztesek lettek, amellyel a 
World Grand Prix sorozatban 
is részt vehetnek.

n Domonkos Bálint

Nem ok nélkül foglalkoz-
tunk sokszor az elmúlt idő-
szakban az érdi úszókkal. 
A  nemzetközi versenyeken 
elért eredményekkel is az elit-
ben vannak az érdi úszók, az 
előző évi hazai klubranglistán 
pedig még csak a huszadik 
helyen szerénykedő érdiek 
egészen a hetedik helyig lép-
tek előre.

Néhány éve, a Gárdonyi tan-
uszoda és az Érd Aréna meg-
nyitása után indult el Érden az 
úszósport, amely azóta a szűk 
elitbe küzdötte fel magát a ma-
gyar mezőnyben. Tavasszal 
több hazai versenyen is reme-
keltek az érdiek: Barócsai 
Petra, Csulák Lia, Jánosi 
Kristóf, Kovács Benedek, 
Milák Kristóf, Őri Rebeka, 
Sós Dániel, Tekauer Márk, 
Vigassy Bálint – a teljesség 
igénye nélkül ők azok a ver-
senyzők, akik hazai és nem-
zetközi viadalokon öregbítet-
ték a helyi úszósport – egyelő-
re – elég fiatal nevét érmekkel 
és remek csúcsokkal.

Négyen a bakui Európa Já-
tékokon, a tbiliszi Európai If-
júsági Olimpiai Fesztiválon és 
a szingapúri Ifjúsági Világ-
bajnokságon is részt vettek, 

ám az előző évi hazai klub-
ranglistán még csak a husza-
dik helyen szerénykedő érdi-
ek úgy megszedték magukat 
idén pontokkal, hogy egészen 
a hetedik helyre léptek előre 
azon a listán, amelyet a Kőbá-
nya SC vezet a BVSC-Zugló 
előtt.  Megjegyzendő, hogy en-
nek a két klubnak van a leg-
több felnőtt válogatottja, míg 
az érdieknél egy sincs, ennek 
ellenére a képzeletbeli dobogó 
legalsó fokán álló Darnyi Ta-
más SC-től az érdieknek keve-
sebb mint ezer pont a lemara-
dásuk, amelyet simán behoz-
hatnak egy hasonló jövő évi 
teljesítménnyel. Sőt, a nem-
zetközi versenyeken elért 
eredményekkel is az elitben 
vannak az érdi úszók.

Az utanpotlassport.hu, a 
Magyar Olimpiai Bizottság és 
a Decathlon Magyarország 
minden hónapban kiválaszt 
hat egyesületet, amiket meg-
versenyeztet a hónap műhe-
lye díjért, amelyre most az 
érdieknek is komoly esélyük 
van, s félmillió forintos támo-
gatást is kapnának a győze-
lem mellé. Szavazzon ön is 
rájuk a www.utanpotlassport.
hu oldalon! n D.B.

Betartotta ígéretét Dobrádi Zsolt, az Érdi Boksz Klub vezetője, és éles 
találkozókat hozott a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola sportcsar-
nokában rendezett Pofonparti. Tavasszal már egyszer rendeztek Érden 
egy Pofonpartit Dobrádi Zsolték, ám a mostani egy sokkal fontosabb 
esemény volt, hisz ez többeknek egy felkészülési állomás volt a követke-
ző néhány hónapban esedékes országos bajnokságokra.

A szervezők már koráb-
ban felhívták a figyelmet 
arra, hogy sok válogatott 
ökölvívó is részt vesz az 
eseményen, amelynek rang-
ját jól mutatja, hogy tizen-
négy klub képviseltette ma-
gát, köztük olyanok, mint 
Erdei Zsolt egyesülete, a 
Madárfészek Akadémia.

Az érdiek közül hatan in-
dultak, ám a két nagyágyú, 
Csóka Roland és Krämer 
Péter sérülés miatt nem lé-
pett ringbe.

Ahhoz képest, hogy öt be-
mutató jellegű mérkőzés is 
volt a férfi felnőtt kategóriá-
ban, a kőbányai Sényei 
László a 91 kilogrammosok 
között technikai K.O.-val 
verte Czigány Sándort, 
hisz utóbbit leléptették – ez 
is mutatta, hogy még egy tét 

nélküli verseny is motivál-
hat egy-egy bokszolót.

Az éles mérkőzéseken is 
kimutatták foguk fehérjét 

az ökölvívók, az ilyenkor je-
len lévő mentőápolónak is 
akadt dolga, hol egy-egy orr 
kezdett vérezni, hol szemöl-
dök, hol pedig száj szakadt 
fel. Nem babra ment a játék, 
kifejezetten parázs csaták 
voltak a ringben, de a bizta-
tással sem volt gond.

Az ÉBK indulói közül ket-
ten játszottak éles mérkő-
zést: a diákpolgármester-
jelölt Gregor Alexandra ki-
sebb vírussal küzdve lépett 
ringbe vecsési ellenfelével, 
s nem százszázalékos álla-
potban is épp hogy, bemon-
dással kapott ki (egészsé-
gesen valószínűleg simán 
nyert volna), Bozsányi Ta-
más pedig zuglói ellenféllel 
harcolt nagyot, és nyert a 66 
kilogrammosok között.

n D.B.

ETO FC Győr–Érdi VSE 2–2 (0–1)

Nagyszerű mérkőzésen pontszerzés Győrben

Rosszul sikerült vb Megverték a Győrt

Remek hangulatot teremtett a népes publikum az Érd Arénában

Méltó revánsot vettek a törökökön

Tizennégy klub képviseltette magát a Pofonpartin

Parázs csaták a Kőrösi ringjében
Éremeső egyéni csúcsokkal

Európa-liga-győztesek lettek, így a World Grand Prix sorozatban is 
részt vehetnek

Sok válogatott ökölvívó is részt 
vett az eseményen, tizennégy 
klub képviseltette magát

Mindkét csapat keményen megharcolt a győzelemért -ezúttal az Érd volt a jobb

Magyarország– 
Törökország 3:0 
(–23, –23, –21)
magyarország: Vacsi 6, 
SÁNDOR 17, TÁLAS 4, DOBI 
12, Pallag 6, HORVÁTH D. 11. 
Csere: Kötél Zs. (liberó), 
Szakmáry, Kötél D., Liliom 2, 
Széles. Szövetségi kapitány: 
Jan De Brandt
Törökország: Yilmaz 5, 
Yildirim 6, Dagdelenler 17, 
Boz 15, Gürkaynak 7, 
Aydinogullari 2. Csere: 
Kayacan, Ersari (liberók), 
Güler, Dilik, Kestirengöz 3. 
Szövetségi kapitány: Ismail 
Yengil
Érd aréna, 2000 néző
Vezette: Isaljovic (osztrák), 
Georgijev (Bolgár)
az eredmény alakulása: i. 
játszma:  7:8, 16:15, 20:21, 
23:21, 24:22. ii. játszma: 7:8, 
14:16, 16:18, 21:18, 21:21, 
24:23. iii. játszma: 7:8, 11:8, 
13:9, 16:12, 23:19, 24:21.

ETO FC Győr–Érdi VSE 2–2 (0–1)
eto Park, 2000 néző
Vezette: Farkas M. (Temleitner K., Horváth K.)
eto FC Győr: Horváth Dániel – Köles, Kozma, Nagy Ádám, 
Németh Márk – Pongrácz, Kerékgyártó (Németh László, 46. 
perc), Weitner (Demjén, 59. p.) – Szabó Bence (Vankó, 64. 
perc), Mayer, Illés. Vezetőedző: Németh Zoltán
Érdi Vse: Kertész – Ország, Honti, Hegedűs, Cservenka – Ko-
vács, Kónya (Csiszár, 87. p.), Csizmadia – Gyurácz, Skita 
(Palásthy, 59. p.), Kelemen (Balázsovics, 75. p.).
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Vankó 68. perc, Németh László 85. p., ill. Honti 
20. p., Csizmadia 88. p.

ÉRD–Győri Audi 
ETO KC 
35–24 (20–13)
legjobb dobók: 
Plesztovits 10(5), Lozsi 6, 
Bernát, Lízer, Reizinger 
5–5, ill. Kellerman 6, 
Gerhát, Pál 4–4.

Junior: ÉRD–Győri Audi 
ETO KC 27–33  (14–17)

legjobb dobók:  
Plesztovits 6, Lízer 5, Ber-
nát 4, ill. Pál T. 15, 
Kellermann 4.

Mestermérleg
németh Zoltán (eto FC 
Győr): Eseményekben gaz-
dag mérkőzésen vagyunk 
túl. A mérkőzés elején meg-
lepett minket az Érd, de ne-
künk is voltak helyzeteink. 
2–1-nél illett volna meg-
nyernünk a mérkőzést, 
ezért fáj a pontvesztés.
limperger Zsolt (Érdi 
Vse): Vegyes érzelmek ka-
varognak bennem. Igye-
keztünk meglepni a Győrt, 
ez sikerült is, utána a hazai-
ak játszottak fölényben. 
A második félidei játékban 
nem volt benne az egyenlí-
tő találat. Itt a védelem hi-
bázott. A második hazai gól 
egy szép akcióból született. 
Itt már a Győr közel állt a 
győzelemhez, de egy fel-
ívelésből sikerült egyenlíte-
nünk. Végül az eredmény 
elfogadható részünkről.

További eredmények
Diósdi TC-SELECT–Tatabánya FC 2–0
Sárvár FC–III. Ker. TVE 0–4
Mosonmagyaróvári TE 1904 

–Dorogi FC 1–1
Puskás Akadémia FC II. 

–Csepel FC 3–1
TARR Andráshida SC–Csornai SE 2–0
Ferencvárosi TC II. 

–Balatonfüredi FC 6–0
BKV Előre–MTK Budapest II. 1–0
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A hónap elején váratlanul elment a csengő 
hangú énekesnő, Harangozó Teri, akit az egész 
ország szeretett. Többször megfordult Érden 
is. A nagy táncdalfesztiválos generáció egyik 
„legrégibb” tagja kérésére az utóbbi időkben 
egyre gyakrabban ugrott be helyette egy érdi 
énekművész, Szóka Júlia.

Szép dalai főleg a közép- 
és idősebb korosztály ked-
vencei, slágereit évtizedek 
óta fújják. A neves énekesnő 
betegségéről csak mende-
mondák keringenek, de a 
legvalószínűbb, hogy a tüde-
je vitte el. Ezt támasztja alá, 
hogy a Honvéd kórházból a 
tüdőspecialista Korányiba 
vitték át, mert már nehezen 
lélegzett. E sorok írója a mű-
tétje előtti napon hívta fel a 
művésznőt, aki éppen tüdő-
gyógyászati kivizsgáláson 
vett részt, mellkasi fájdal-
makra és légúti problémák-
ra panaszkodott.

– Holnap megműtenek – 
mondta csendesen, de azt 
nem árulta el, hogy miért. – 

Itt most többen vannak kö-
rülöttem, nem szeretném, ha 
mások is hallanák.

– Meddig tartják még 
bent? – érdeklődtem.

– Azt én is szeretném tud-
ni – így a rövid válasz.

Sajnos már nem jött ki on-
nan… Poór Péter, a pálya-
társ egy televíziós műsor-
ban, az orvosokat hibáztat-
ta kolléganője elvesztéséért. 
– Terikével, a pályánk kez-
dete óta, fél évszázada jó vi-
szonyban voltam, mindent 
tudok róla. A legrosszabb-
kor, egy hosszú hétvégén ke-
rült kórházba, amikor nincs 
annyi orvos, ezért tolták el 
egy héttel a műtétjét. Meg-
győződésem, ha azonnal 

Az érdi Szóka Júlia többször is beugrott Harangozó Teri helyett

Minden dalával a boldogságot hirdette
megműtik, amikor bevitték, 
ma is élne.

Dr. Sandra Sándort, a Hon-
véd kórház orvosprofesszorát, 
aki évek óta kezelte az énekes-
nőt, felháborította Poór Péter 
nyilatkozata, hiszen a Honvéd 
Kórházban soron kívül elvé-
gezték rajta a CT-t és MR-t, 
amiért egyébként hónapokat 
kell várni. A legjobb orvosok 
álltak csatasorba Terikéért a 
Korányiban is, ahol szintén 
mindent megtettek érte, de 
amint hallottuk tőlük, menthe-
tetlen volt.

– Nem orvosi mulasztás 
miatt halt meg Terike – jelen-
tette ki egy régi barátja is, 
aki gondját viselte mindkét 
kórházban.

Harangozó Teri Bátyán 
nőtt fel, énektanára, dr. Fe-
kete Zoltán fedezte fel. – 
A  hangjával már tízévesen 
mindenkit elbűvölt. Noha alig 
látszott ki a földből, mégis 
túlénekelte a kórust. Tud-
tam, hogy nagy tehetség, 
ösztökéltem is erre a pályá-
ra. Nagyon szerették, mert 
aranyos, kedves kislány volt, 
büszke voltam a sikereire.

Kovács Kati szerint a 
szakma egyik legnagyobb 
kincsét veszítettük el. – Nem 
is hiszem el, hogy Terike 
meghalt, igaz, azt sem hittem 
el, hogy beteg. Jóindulatú 

ember volt, aki mindenkin 
segíteni akart. Nagyon fog 
hiányozni. A mi énekesi ge-
nerációnkból már eggyel ke-
vesebben vagyunk…

Aradszky László felidézte: 
pár hete együtt voltak Debre-
cenben egy meglepetéskon-
certen. – Kacagása most is a 
fülemben cseng, és most is 
együtt mentünk volna a szü-
letésnapi jubileumi műso-
rommal, éppen Debrecenbe. 
Borzasztó ez a veszteség!

Az Érden élő Szóka Júlia 
énekművész, a Lukin iskola 
zenepedagógusa szerint min-
den műfaj képviselőjének 
nagy veszteség a művésznő 
halála. – Csaknem három év-
tizede ismertem, sokat hak-
niztunk együtt, s jó barátok, 

sőt lelki társak lettünk. Egy 
igaz embert ismertem meg 
benne, aki nem volt soha irigy 
kollégáira. Az utóbbi hóna-
pokban már betegeskedett, 
ezért többször megkért, hogy 
lépjek fel helyette. A nyáron 
több meghívásom volt hozzá, 
de az utolsó pillanatban min-
dig lemondta, mert nem érez-
te jól magát. Ez rossz előjel 
volt. Nagyon fáj, hogy Terike 
eltávozott közülünk.

Minden ember boldog 
akar lenni, Minden nap mi-
kor eljön az este, Szeretném 
bejárni a földet, Sose fájjon a 
fejem, Mindenkinek van egy 
álma – ezeket a slágereit fúj-
ta mindenki. Ő volt az or-
szág első női előadója, aki 
aranylemezt kapott. Terike, 
mert mindenki így hívta, az 
1965-ös Ki mit tud?-on tűnt 
fel. Minden dalával a boldog-
ságot, az életörömöt hirdet-
te. Már csak felvételekről 
teheti… n Temesi LászLó

Szóka Júlia igazi lelki társa volt Harangozó Terinek 

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

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós

27
66

28

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

27
38

82

KastélyoK, KúriáK
berendezésére

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

hagyatékot. Értékbecslés, kiszállás ingyenes.

T.:70/947-83-78 27
44

62

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 26

26
21

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 27

08
22

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

27
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Érdi pékmintaboltba keresünk
gyakorlattal rendelkező

eladót
Állásegyeztetés:06-23-365-735 vagy
samolkft@samol.t-online.hu

Érdi állványüzembe keresek

segédmunkást
Érdeklődni: 8.00–16.00 óra között
tel.: 0620/319-29-96 27

43
60

ÁLLÁST KERES

Gyakorlattal rendelkező nyugdí-
jas hölgy 24 órában idősgon-
dozást vállal. Tel.: 0620/617-34-
09.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Garzon lakás Érden teljesen be-
rendezve, gépkocsi parkolási
lehetőséggel, hosszú távra kia-
dó. 40.000,- Ft/hó + 2 havi ka-
ukció. Tel.: 0620/9-20-42-61.

TELEK

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

KIADÓ INGATLAN

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

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

munkatársak jelentkezését várjuk.
T: 06-20-417-1665 27

37
34

Érd és környékén kőművest (terv-
rajz ismeret, megbízhatóság,
pontosság) és segédmunkást
keresek. Kiemelkedő fizetés,
azonnali kezdéssel.Érdeklődni:
06-70/392-55-35.

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

Érdi székhelyű kft. építő ipari se-
gédmunkást keres. Telefon:
0630/99-69-326.

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25

82

Volswagen Passatot, Transport-
ert, Bogarat vennék magán cél-
ra. Tel.: 06-70/276-86-54.

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

VEGYES

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

Általános iskolások korrepetálá-
sát vállalom Érden magyarból,
ugyanitt gitároktatás kezdők-
nek. Tel.: 06-30/417-49-52.

Egyéni angolórák, sok beszéddel,
sok nyelvtannal, nagy tanulási
hajlandósággal rendelkezők-
nek. Tel.: 06-20/9-255-288.

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

SZABADIDŐ

A Tárnoki tó szeretettel várja ked-
ves horgászvendégeinket
a kedvezményes napi és ked-
vezményes hétvégi éjszakai
horgászatra. A 2016. évi pót-
tagságra a halőröknél lehet je-
lentkezni. Bővebb információ
a www.tarnokvolgye.hu honla-
pon és a +36-30/46-00-131-es
halőri telefonszámon.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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60

59

ÁLLÁST KÍNÁL

Jelentkezésmódja: A fényképesmagyar
és/vagy német nyelvű önéletrajzokat
kérjük a következő címre elküldeni:
szilvia.doro@krause-systems.hu

AKrauseKft.

Könyvelőt
keres

Feladatok:
• vevő- és import számlák ellenőrzése,
könyvelése
• tárgyieszköz-könyvelés
• EURbankszámlakivonat könyvelése
• vevő folyószámlák egyeztetése, rendezése
• vevő kintlevőségek kezelése
• házi pénztári elszámolások készítése
• kompenzációk összeállítása és könyvelése
• egyéb analitikák vezetése
• havi és éves zárásokban való közreműködés

Elvárások:
•mérlegképes könyvelői végzettség
• hasonló területen szerzett többéves
munkatapasztalat
• precíz, pontosmunkavégzés

Előny:
• német vagy angol nyelvismeret
• SAP integrált vállalatirányítási rendszer
ismerete

Munkavégzéshelye: Érd 27
64

52

VÁLLALKOZÁS

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)

27
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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

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.

27
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Munkavédelem
Munkaruházat

26
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

NAGYŐSZI GYÜMÖLCSLÉ
ÉS LEKVÁR VÁSÁR!

100%-os natúr préselt
ALMALÉ, ŐSZILÉ-ALMÁVAL és
MEGGYLÉ-ALMÁVAL 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPER- és MEGGYLEKVÁR

termelői áron megvásárolható!
Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!

Csupa-csupa vitamin! Ingyenes házhoz szállítás.

T:30/2721769, fINoMGYuMoLCSLE.hu

27
70

34

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 27

67
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 24

50
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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.

27
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, vízteres
kandallók és központi fűtés szerelése, javítása,
cseréje. Hétvégén is! Gázfogyasztás 15–20%-os

csökkentése! Klímák telepítése, javítása,
karbantartása. Ingyenes helyszíni felmérés.

Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.
T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923

25
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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.

27
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ÁLLAT - NÖVÉNY

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!

SZEDDMAGAD ELSŐKÉNT! Körté-
ből és 6 féle almából (a kert
nyitása szept. 26-án 8 óra), Érd,
Bagoly u. 87. (Bakos kert). Tel.:
0620/423-0379.

Friss nyugdíjas
kerti munkást
keresünk, segédmunkási
beosztásban, azonnali

belépéssel parkvárosi nyomda-
üzembe, állandómunkára.

Tel: 06-23/373-657

27
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

26
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OKTATÁS

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

24
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ANGOL, NÉMET
nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizsgára,

érettségire felkészítés hatékonyan,
nagy gyakorlattal.

Diákokhoz igény esetén házhozmegyek.
Tel.: +36-20-392-4492

26
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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.

27
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Érdi pékségbe keresünk
gyakorlattal rendelkező

péket
Állásegyeztetés:06-23-365-735 vagy
samolkft@samol.t-online.hu

27
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ruhajavító
Érd, Diósdi út, András utca sarok
Tel.: 06-30-941-4497

Nyitva: k-szo 10–18

27
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Gépi kötésben és kötött
áru összeállításában

jártas munkatársat keresünk.
Tel.: 06-70/61-45-673

27
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544

27
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.
Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu 27
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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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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

Fűtés- és szanitertechnikai szakkereskedelmi cég
az alábbi munkakörben keres munkaerőt érdi munkahelyre:

GÉPKOCSIVEZETŐ
C kategóriás jogosítvánnyal (E kategória előny)

és érvényes GKI kártyával).
Jelentkezés szakmai önéletrajz e-mail
útján történő megküldésével az
szaboi@megatherm.hu címre.
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Iggazi védelem a meleg elleen
Szórt poliuretán habbal akár

40–50%-os
energiamegtakarítás

érhető el fűtés-hűtésben. Passzív házak tökéletes
szigetelése, tetőterek utólagos hőszigetelése kívülről is

hőhídmentesen, lapostetők hő- és vízszigetelése,
mezőgazdasági épületek páramentesítése, hőszigetelése.

Ingyenes helyszíni tanácsadás, hőtechnikai méretezés szerkezetekre.

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

ANGOL
ésNÉMET

nyelvtanfolyamok
szEpTEMbErTőL.

Információ:
0623365357,06205509222
www.elhousenyelviskola.hu

elhouse@t-online.hu
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Érdi  Újság
H i r d e t é s f e lv é t e l

Apróhirdetését feladhatja személyesen  
ügyfélszolgálati irodánkban.

2030 érd, felső u. 1.
Ügyfélfogadás:  

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

E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Keretes hirdetésekkel kapcsolatban várjuk érdek-
lődését az ertekesites@erdiujsag.plt.hu e-mail 
címen, vagy a 06-23/520-117-es telefonszámon.
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Noha Ófalu egyik büszkesége lehetett volna a kastély – már nagyon 
régen az enyészeté, de az előtte álló Szent Walburga-szobor csodával 
határos módon megmenekült, sőt városunk éber és elhivatott műemlék-
védőinek köszönhetően, önkormányzati segítséggel helyreállították, és az 
elsők között került az Érdikumok gyűjteményébe.

Érd egykori főnemesei kú-
riájának, a Szapáry-kastély-
nak megmaradt romjai előtt 
állt a Magyarországon ritka-
ságnak számító, több mint 
kétszáz éves Szent 
Walburga-szobor. Sokan 
Ófalu védőszentjeként is em-

legetik. A szobrot Illésházy 
János, a kastély egykori ura 
emeltette, a vélhetően a csa-
ládja által is védőszentként 
tisztelt Szent Walburgának, 
valamikor a 18. század vé-
gén. Noha a Szapáry-kas-
télyból már egy tégla sem 
maradt, az emlékmű valami 
csoda folytán mégis megme-
nekült. Mondják, az sem vé-
letlen, hogy Szent Waltburga 
tekintete a Szent Mihály-
templom felé fordul, mert Is-
ten házának helyét jelzi. 

A valamikor tengerkék ru-
házatú szobor színei már ré-
gen megkoptak, de a II. vi-
lágháború során letört keze-
it sikerült pótolni, és a meg-
sérült fejét is restaurálták. A 
szobor helyreállítására 
1999-ben került sor, és 
ugyanezen év szeptemberé-

ben visszakerült eredeti he-
lyére. Felújítását Fekete At-
tila, a Képzőművészeti Főis-
kola kőszobrász restaurátor 
hallgatója végezte el Szabó 
Péter főiskolai adjunktus 
irányításával. A letört, azóta 
pótolt kezében ismét látható 

az az olajos üvegcse, amely a 
legenda szerint csodatevő 
olajjal van tele. Szent 
Walburga sírjából ugyanis 
állítólag gyógyító olaj szi-
várgását észlelték. De ki is 
volt tulajdonképpen ez az 
apáca, akit halála után is 
csodatevéssel ruháznak fel? 

Királyi családban, Angliai 
Richard leányaként szüle-
tett Kr. u. 710-ben. Nemesi 
származása azonban nem 
tántorította őt el attól, hogy 
apácaként Istennek szentel-
je az életét, hiszen családja 
több szentet adott az egy-
háznak: Szent Willibald és 
Szent Wunibald a bátyjai, 
Szent Bonifác a nagybátyja, 
Szent Lioba és Szent Tekla 
pedig a nagynénjei voltak, 
nem csoda, hogy ő is vágyat 
érzett arra, hogy misszioná-

riusként jöjjön a kontinens-
re. Kicsi korától a winburni 
bencés apácák nevelték, ott 
nagyon hamar eldöntötte, 
hog y szerzetes lesz. 
Bischofsheimben telepedett 
meg, és kolostori életet kez-
dett, majd hamarosan az 
imái és az irgalmas szeretet 
gyakorlása közbeni csodaté-
teleiről lett híres. A hiedel-
mek szerint képes volt a 
zúgó tengernek parancsolni 
és a veszett állatokat lecsil-
lapítani. Halála után, 871-
ben a Szent Kereszt-temp-
lomban helyezték el ereklyé-
it, és a templomot is Szent 
Walburgának szentelték. 

Azt mondják, hogy azóta 
– immár több mint ezer esz-
tendeje – sírjának kőlapjai 
közül az úgynevezett „Szent 
Walburga-olaj” szivárog, 
amit az apácák gondosan 
összegyűjtenek, és kis üveg-
csékben szétosztanak, mert 
a hiedelmek szerint ennek 
az olajnak csodatévő ereje 
van! Sőt, azt is megfigyelték, 
hogy járványos betegségek 
idején bővebben csorog, de 

ha az őrzésével megbízott 
kolostorban viszályok vagy 
bajok vannak, szinte egé-
szen elapad. 

Szent Walburgát egyéb-
ként a parasztok, a földmű-
vesek védőszentjeként tisz-
telik. Segítségét kérik a bő 
termés érdekében és a házi-
állatok gyarapodásához 

vagy kutyaharapás és ve-
szettség elleni védelemhez. 
Az egykori apáca Magyaror-
szágon is egyedülálló, csak-
nem két és fél évszázadot 
megért ófalusi szobrát az 
Érdi Hungarikum Klub az 
elsők között nyilvánította 
Érdikummá.

n BE

A több mint kétszáz éves szobor a Szent Mihály-templom felé tekint

Szent Walburgát Érd-Ófalu 
védőszentjeként is tisztelik

Magyarországon ritkaságnak számít a több mint kétszáz éves Szent 
Walburga-szobor

A parasztok, a földművesek védőszentjeként tisztelik, de segítségét 
kérik a kutyaharapás elleni védelemhez is

MINden órában

eladunk
egy ingatlant.*

Csatlakozz hozzánk
és add el te a következőt!

2049 diósd, balatoni út 6.
2030 érd, budai út 20. (korall ház 1.)

diosd@oc.hu x erd@oc.hu

+36 70 454 2273
www.oc.hu/eladas

*az év minden egyes munkanapján.
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