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XXV. évfolyam, 40. szám 
2015. október 21. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Színjátszó kör, mesemondó verseny, teaház és Cimbora klub
Interjú Nagyné Balázs Gabriellával, a Kőrösi iskola drámapedagógusával 4–5. oldal

Érdi  Újság
Változó szociális 
ellátások
A szociális és egészségügyi 
bizottság egyhangúlag elfo-
gadta és tárgyalásra javasol-
ta a közgyűlésnek az idén 
március 1-jétől hatályos, a 
szociális ellátások helyi sza-
bályairól szóló önkormány-
zati rendelet módosításait. 
Bővül a kedvezményezettek 
köre.  n 6. oldal

FODISZ-díj
FODISZ-díjjal ismerték el a 
Móra iskola testnevelő taná-
ra, Kevereschánné Szabó Má-
ria munkáját. Tanítványai 
múlt szerdán tizenkét arany-
nyal tértek haza a megyei at-
létikaversenyről, és már ké-
szülnek a tavaszi diákolimpi-
ára. n 18. oldal

Szurkolói ankét
A válogatott hét miatt az 
ÉRD női kézilabdacsapatá-
nak valamivel több szabad-
ideje volt az elmúlt napok-
ban, s ezt kihasználva szurko-
lói ankétot tartott a klub. 
Időközben az is kiderült, kivel 
játszik a csapat november-
ben a Kupagyőztesek Euró-
pa Kupájában.  n 21. oldal

Múlt szerdán ült össze először az érdi Ifjúsági Önkormányzat. Az alakuló értekezlet elsődleges feladata az volt, hogy egyeztessék a válasz-
tási programok megvalósítási lehetőségeit, majd ennek megfelelően elfogadják az egy évre szóló költségvetést. Mivel szerdán még nem 
született meg minden pontban a döntés, másnap, csütörtökön délután is tanácskozott a diáktestület. 6–7. oldal

Versenyek, tanulmányi kirándulás és segítő programok a tervek között

Tízmillióról döntöttek a diákok
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

Elérhetőség és bővebb információ:
2030 Érd, Fuvaros utca 31.

Tel.: 06-30-478-1388
Email: ugribugri.jatszohaz@gmail.com

www.ugribugri.hu

Az Ugri Bugri Családi
Napközi és Játszóház

szeretettel várja a
gyermekeket 1–4 éves korig.

A játszóház születésnapra is bérelhető.
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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

Szombaton ünnepel-
tük a szegénység elleni 
küzdelem világnapját. 
Körüljártuk, milyen 
segítséget kapnak a rá-
szorulók, és egyáltalán: 
mekkora a szegénység 
Érden.

Borús, párás a szombat 
reggel, a főtéren azonban 
már nagy a forgalom: ruhát, 
cipőt osztott a Vöröskereszt 
a szegénység elleni küzde-
lem világnapján.  Nagycsalá-
dosok, hajléktalanok, kis-
nyugdíjasok hajlongnak a 
dobozok felett.  

– Mindent elfogadok, amit 
adnak. Mondtam a lányom-
nak: nem ez a szégyen, ha-
nem a lopás – mondja egy 
idős asszony. Özvegy lányá-
val és két unokájával él, a 
nyugdíja hetvenezer forint, a 
lánya fizetése nyolcvanezer. 
Emellé jön az árvasági se-
gély és a családi pótlék. Most 
kicsit fellélegezhetnek: lejárt 
a hetvenezer forintos jelzá-
logtörlesztésük, amit még a 
férj életében vett fel a házas-
pár.

– Mi gyakran jövünk, és 
nemcsak viszünk, hanem ho-
zunk is: leadjuk a kinőtt, 
megunt ruhákat, helyette 
összeválogatjuk a jó méretű-
eket – mondja egy másik asz-
szony. 

Van is miből választani: 
mint Janzsó Mónikától, a Vö-
röskereszt területi munka-
társától megtudtuk, több 
száz kiló ruhanemű gyűlt 
össze az elmúlt hetekben: az 
emberek szívesen adakoz-
nak. Meleg ruhákra, bélelt 
cipőkre van most leginkább 
szükség, de a szervezet 
örömmel fogadta a nyári ru-

hákat is – félreteszik, és 
szétosztják pár hónap múl-
va. Amint megfelelő mennyi-
ség összegyűlik, meghirde-
tik a következő alkalmat – 
magyarázta Janzsó Mónika, 
aki önkénteseivel rendszere-
sen átnézi az adományokat. 
A kis irodahelyiségben nem-
csak ruhanemű gyűlik.

– A múltkor bútort is kap-
tunk. Az átmeneti otthonból 
kiköltöző egyik család kapta 
meg, a játékokat pedig kará-
csony előtt osztjuk szét. Ta-
valy a Gárdonyi iskola meg-
lepett minket 250, játékokkal 
teli cipősdobozzal, valamint 
a karácsonyi vásárukról 

megmaradt kézműves ter-
mékekkel. Ez utóbbiakkal a 
hajléktalanokat ajándékoz-
tuk meg karácsonyi ételosz-
tásunkon. Volt, aki sírva fa-
kadt, mert mióta fedél nélkül 
él, most először kapott aján-
dékot – idézte fel Janzsó Mó-
nika.

Október 17-én körülbelül 
50 családot sikerült megör-
vendeztetnie a Vöröskereszt-
nek a Pest megyei szervezet 
támogatója, az Aldi üzletlánc 
jóvoltából.

– Általában nagycsaládo-
sok jönnek, de vitt ruhát 
nyolc hajléktalan ember is. 
Nagy szükségünk volna me-
leg kabátokra, bakancsokra, 

takarókra – mondta Mónika, 
akit arról is kérdeztünk: vé-
leménye szerint hányan él-
nek szegénységben Érden.

– Érd nagyváros, ahol a 
nagyon gazdagoktól a mély-
szegénységben élőkig min-
den réteg megtalálható. A 
helyi civil szervezetek, illet-
ve a szociális ellátó intézmé-
nyek munkatársai tudják: 
vannak nagyon rossz körül-
mények közt élő családok, 
akik víz, villany nélkül lak-
nak, a jelzáloghitelek miatt 
elúszott mindenük, és rá-
ment az egészségük is. Az 
iskolákban, egy-egy egész-
ségnapon vagy elsősegély-
nyújtási bemutatón halljuk: 
vannak olyan gyerekek, akik 
üres gyomorral jönnek reg-
gel, még egy zsemle sincs ná-
luk. 

A Vöröskereszthez gyak-
ran fordulnak segítségért a 
családok.

– Pénzt nem tudunk adni. 
Ruha- és cipőosztást tar-
tunk, és bútorokkal is segí-
tünk néha. Az élelmiszer-
adományokat a szociális in-
tézményekkel egyeztetve, 
célzottan osztjuk szét. Sokat 
segítene, ha egységes lenne 
a nyilvántartás a civil- és az 
önkormányzati szervezetek-
nél – így nem fordulna elő az, 
hogy olyanok vesznek fel ná-
lunk az élelmiszercsomagot, 
akik pár nappal korábban 
már kaptak a családsegítő 
szolgálattól. De a személyi-
ségi jogi szabályozás miatt a 
szervezetek nem láthatnak 
bele egymás adataiba – zár-
ta szavait Janzsó Mónika. 

Kérjünk azonnal 
segítséget

Bárki kerülhet hirtelen na-
gyon rossz anyagi helyzetbe: 
munka nélkül marad a csa-
ládfő, betegség sújtja a csalá-
dot, elválnak a házastársak, 
vagy a nyugdíjas pár egyik 
tagja meghal. Sajnos, nem 
kell sok, hogy halmozottan 
hátrányos helyzetbe kerül-
jön egy-egy család. Récsei 
Krisztina, a Szociális Gondo-
zó Központ intézményveze-
tője úgy tapasztalja: általá-
ban akkor fordulnak hozzá-
juk segítségért, amikor már 
nagy a baj: sok az adósság, 
az elmaradás. 

– A hátralékkezelésben 
Családsegítő Központunk ad 
segítséget. Azt tanácsolom, 

hogy ne akkor keressenek 
meg minket, amikor már 
több százezer forinttal tar-
toznak a közműszolgáltatók-
nak, hanem minél hamarabb, 
hiszen az adósságspirálból 
nagyon nehéz kikerülni. Ki-
sebb, 30-40 ezer forintos tar-
tozásnál hatékonyabban tu-
dunk segíteni – mondta az 
intézményvezető. Hozzáfűz-
te: többféle önkormányzati 
támogatás létezik, amit a 
nehéz helyzetbe került csalá-
dok igénybe vehetnek.

A mélyszegénységben élők 
gyakran fedél nélkül, vagy 
fűtetlen helyiségekben él-
nek. A Szociális Gondozó 
Központ tagintézményei, 
más szervezetekkel együtt-
működve, azt akarják elérni, 
hogy senki ne fagyjon meg – 
sem az utcán, sem az ottho-
nában, és hogy jusson ele-
gendő ennivaló, gyógyszer is 
nekik. A téli teendőket a na-
pokban beszélték át a gondo-
zó központ munkatársai a 
többi segítő szervezet képvi-
selőivel. Mint Récsei Kriszti-
na elmondta, a november el-
sejével induló krízisidőszak-
kal összefüggő koordinációs 
feladatokat a Szociális Gon-
dozó Központ látja el.

– Munkánkban a rendőr-
ség, a polgárőrség, az orvosi 
ügyelet és a mentőszolgálat 
is segít, hiszen nagyon fon-
tos, hogy hatékony, gyors se-
gítséget nyújtsunk a rászo-
rulóknak. Az is fontos, hogy 
a bajban lévőkről tudjunk: 
várjuk a jelzéseket az isko-
láktól, óvodáktól, az egész-
ségügyben dolgozóktól, és 
természetesen minden érdi 
lakostól is – hangsúlyozta az 
intézményvezető.

Természetesen az adventi 
ételosztás sem maradhat el, 

amelyet az egyházak és a 
szociális intézmények együtt 
tartanak minden évben. 
(Ezekről az alkalmakról 
rendszeresen tájékoztatjuk 
majd olvasóinkat.)

Változnak a szociális 
támogatások

Lapunk megjelenését kö-
vetően dönt a közgyűlés a 
szociális támogatásokat 
érintő változásokról. Mint 
Körmöczi Józsefnétől, a Hu-
mán Iroda vezetőjétől meg-
tudtuk, az egyes pénzbeli és 
természetbeli ellátásoknál új 
támogatási formákat kíván-
nak bevezetni, és egyes ese-
tekben felemelik a jövede-
lemhatárt. 

Az irodavezetőtől megtud-
tuk azt is: már sokan igényel-
tek tüzelőtámogatást (ez egy 
fűtési idényben egy alkalom-
mal kérhető). A közbeszerzé-
si eljárást már lefolytatták, 
kalodás fát szállítanak majd 
ki azoknak, akik vegyes tü-
zeléssel fűtenek; azokat pe-
dig, akik gázzal vagy áram-
mal fűtenek, úgy támogatják, 
hogy közvetlenül a szolgálta-
tónak utalják át a támoga-
tást. n ÁDÁM KATALIN 

Bárki kerülhet hirtelen rossz anyagi helyzetbe

„Nem ez a szégyen, hanem a lopás”

A Vöröskereszt érdi szer-
vezete december 11-12-én 
tartós élelmiszereket 
gyűjt a Tesco áruházban: a 
bevásárlók egy-egy cso-
mag lisztet, cukrot, kon-
zervet, szaloncukrot te-
hetnek a szervezet kosará-
ba. Az összegyűjtött élel-
miszereket karácsonykor 
osztják szét.

A téli krízishelyzetben az 
alábbi telefonszámokon 
lehet segítséget kérni, 
vagy bejelentést tenni a 
nap 24 órájában, hétvé-
gén is:
Szociális Gondozó Köz-
pont intézményvezető: 
06/20-231-6273 koordi-
nátor: 06/20-576-9021; 
ügyelet: 06/20-231-8561; 
utcai szociális munkás 
ügyelet: 06/20-376-5363Több száz kiló ruhanemű gyűlt össze az elmúlt hetekben: az embe-

rek szívesen adakoznak

A november elsejével induló krízisidőszakkal összefüggő koordiná-
ciós feladatokat a Szociális Gondozó Központ látja el
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Érdi  Újság

Csecsemő- és gyermekszakápolóként kezdte, de röviddel később tanító-
nak állt. Amíg egy kis faluban a csillogó szemű nebulókat oktatta, ő maga 
is tanult. Miután elvégezte a drámapedagógiai meg a színjátszás rendezői 
szakot, az érdi Kőrösi iskolába került, ahol a városban elsőként vezették be 
a drámaoktatást. A gyermekek személyiségfejlesztésén túl szívügyének 
tartja a diákokkal megismertetni hagyományainkat és nemzeti kultúránkat. 
Nagyné Balázs Gabriella drámapedagógussal beszélgettünk. 

n Bálint Edit

– Miért van szükség a drá
ma oktatására már az általá
nos iskolában?

– Leginkább azért, mert a 
személyiségfejlesztés fontos 
területe az oktatásnak. A Kő-
rösi iskola igazgatójával, 

Maitz Ferenccel közel egy év-
tizeddel ezelőtt arra a közös 
elhatározásra jutottunk, hogy 
érdemes lenne bevezetni a 
drámaoktatást. Az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján pe-
dig bátran állíthatom, hogy 
azok a gyermekek, akik részt 
vesznek ezeken az órákon, 
sokkal nyitottabbakká vál-

nak, könnyebben kommuni-
kálnak: egyrészt azért, mert 
jóval gazdagabb lesz a szókin-
csük, másrészt bátrabban vi-
selkednek, akár egy ismeret-
len közösségben is. Rengete-
get tanulnak ugyanis a szitu-
ációs játékokból, a szerepkö-
rök cseréjéből. Kíváncsibbak 
és érdeklődőbbek, és ezáltal 

tanulékonyabbak is lesznek a 
drámaoktatásban részesülő 
kisdiákok. Az meg természe-
tesen adta magát, hogy 
színjátszókört is alakítsunk. 
Rendszeresen szép eredmé-
nyekkel térünk haza a Weö-
res Sándor Országos Gyer-
mekszínjátszó Fesztiválokról. 

– Feltételezem, a szín ját szó
kör már a tanórákon kívül, 
szabadidőben tartja a próbá
it?

– Igen, sem a diákoknak, 
sem nekem, mint pedagógus-
nak nem kötelező. De nekem 
szívügyem a hagyományok 
ápolása, kultúránk megis-
mertetése, nem sajnálok erre 

időt és energiát. Rendkívül 
fontosnak tartom, hogy a 
gyerekek minél több verset 
és mesét megtanuljanak el-
mondani: ez nemcsak a kom-
munikációs készséget fej-
leszti, hanem rászoktat a 
szép és tiszta beszédre is. 
Ezért jómagam is számos 
versenyre készítem fel a di-
ákjaimat, amelyeken kiváló 
eredményeket érnek el. 

– A felkészítések mellett ha
gyományőrző versenyt is indí
tott, amikor megszületett az 
érdi Katyika meg Matyika Or
szágos Mesemondó verseny 
ötlete, és ez évrőlévre népsze
rűbb.

– Igen, az idén már a hatodi-
kat sikerült megtartanunk is-
kolánkban. Fővédnöke Kóka 
Rozália Örökségdíjas mese-
mondó, a Népművészet Meste-
re, aki a zsűri elnöke is évek 
óta. Úgy vélem, szerencsés 
vagyok, mert iskolánk igazga-
tója, Maitz Ferenc nyitott az 
ilyen kezdeményezésekre, 
azonnal támogatta az ötletet, 
a verseny megszervezésében 
pedig minden évben nagy se-
gítséget jelent az önkormány-
zat köznevelési és művelődési 
bizottság civil keretéből el-
nyert összeg. 

A mesemondó versenyt Be-
nedek Elek születésnapja – 
amit a magyar népmese nap-
jaként jegyzünk –, szeptem-
ber 30-a környékére próbál-
juk időzíteni, és nagyon örü-
lök, hogy ez a kezdeményezés 
már annyira kinőtte magát, 
hogy az ország számos pont-
járól érkeznek – gyakran visz-
szatérő –roppant ügyes kis 
mesemondók is. Közben egy 
kicsit szomorú is vagyok ami-
att, hogy kevés érdi iskola 
vesz részt a versenyen. Jön-
nek a környező településekről 
a diákok, de több érdi iskolá-
ból várnánk versenyzőket. A 
mesemondás ugyanis kiváló 
eszköz arra, hogy a gyermek 
kikerüljön a maga kis „jól el-
vagyok én a háttérben” kom-
fortzónájából, és tegyen vala-
mit annak érdekében, hogy 
bátran ki merjen állni a kö-
zönség elé, és úgy adja át a 

hallgatóságának a meséjét, 
hogy mindenki érezze: szere-
tettel és értéssel teszi mind-
ezt. Ezért elsődleges szem-
pont, hogy mindig a saját ko-
rához és egyéniségéhez illő 
verset válasszon a diák. 

– Épp most készül a Gyimes
be, egy tanulmányútra, ta
pasztalat, meg mesegyűjtés
re. Honnan jött az ötlet? 

– Kóka Rozáliával közösen, 
egy gyimesi mesemondó ver-
senyen vállaltunk zsűrizést. 
Örömmel elfogadtam a felké-
rést, mert egyrészt még soha 
nem jártam azon a vidéken, és 
nagyon kíváncsi vagyok rá, 
másrészt meg mert biztos va-
gyok benne, hogy rengeteg 
tapasztalatot szerzek. Na-
gyon szeretném, ha itt Érden 
is kiemelt szerepet kapna a 
hagyományápolás. Úgy ér-
zem, fordítunk elég figyelmet 
örökségünk kincseire. 

– Néhány éve indította útjá
ra az Ötórai teaházat. Ez a 
népszerű program nem iskolai 
zsúrt, vagy bulit jelent, hanem 
egészen mást. Mi volt a célja a 
teaházzal?

– Négy évvel ezelőtt azt ta-
láltam ki, hogy mutassunk be 
a gyerekeknek olyan embere-
ket, akik valamilyen módon 
kötődnek, közel állnak az isko-
lánkhoz, kapcsolatban állnak 
az intézményünkkel. A meghí-
vott vendéggel beszélgetve a 
gyerekek személyesen is meg-
ismerkedhettek a például a 
városvezetőkkel, a helyi rend-
őrkapitánnyal, vagy városunk 
gimnáziumainak igazgatói-
val. De vendégeink voltak hí-
res sportolók is, vagy éppen 
Gundel Takács Gábor televízi-
ós műsorvezető, aztán isko-
lánk korábbi tanulói, például 
Király Ádám zongorista, Eré-
nyi Júlia színésznő is – hossza-
san sorolhatnám a neveket. 
Elsősorban az volt a célom 
ezekkel a rendezvényekkel, 
hogy közelebb hozzam a meg-
hívott vendégeket a diákok-
hoz, ezért főként a gyermekko-
rukról, csínyeikről, élménye-
ikről faggattam őket. 

A példaképek bemutatása 
mellett nem titkolt szándé-
kom, hogy elősegítsem a gye-
rekek kommunikációját is, 
mert ezeken a délutánokon 
lehetőségük volt bármit meg-
kérdezni, ami izgatta, érde-

kelte őket. Jól látszott, hogy 
kezdetben ódzkodtak meg-
szólalni, de idővel egyre job-
ban felszabadultak, és bátran 
elmondták a véleményüket, 
aztán már mertek kérdezni is. 
Így észrevétlenül gyakorol-
ták, hogyan kell viselkedni, 
megszólalni, társalogni egy 
közösségben. 

Idén egészen új elképzelé-
seim vannak a teaházzal kap-
csolatban. Nemsokára a Cim-
bora Alapítvány, illetve a Cim-
bora klub támogatásával egy 
népszerű írót szeretnék meg-
hívni. Az új teaház-sorozat 
első programja lesz a nyitá-
nya azoknak a jövőbeni ren-
dezvényeknek, amelyeken ér-
dekes fellépők, felnőttek és 
gyerekek is szerepelnek 
majd. Meggyőződésem, hogy 
napjainkban nagy szükség 
van példaképekre, akik el-
mondják, mit tettek azért, 
amit elértek.

– Említette a Cimbora Ala
pítványt, amellyel ugyancsak 
régóta „cimborál”. Miért tartja 
fontosnak ezt a kapcsolatot?

– Ó, a Cimbora régi nagy 
„szerelmem”! Tíz évvel ezelőtt 
találkoztam É. Szabó Mártá-
val, az ő elnökletével működik 
az egykor népszerű tévémű-
sor, a Cimbora „folytatása”, a 
Cimbora Alapítvány. Egy or-
szágos anyanyelvi feladat-
megoldó versenyt találtam ki, 
amellyel elsősorban az volt a 
célom, hogy a Cimbora-klubo-
kat összehozzam. A kezdeti 

lendület még ma is tart, min-
den esztendőben megszer-
kesztem ezeket a feladatlapo-
kat, és minden évben a Kőrösi 
iskola ad otthont a Cimbora 
verseny országos döntőjének. 
Örülnék, ha a többi érdi iskolá-
ban is működne Cimbora klub, 
és ők is részt vennének az 
anyanyelvi versenyeken. Úgy 
vélem, a korai gyermekkorban 
aligha van fontosabb az anya-
nyelvi nevelésnél. Kiemelt fel-
adatuk a pedagógusoknak, 
hogy a magyar irodalmi műve-
ket megismertessék a diákok-
kal, és a Cimbora verseny ki-
válóan alkalmas arra, hogy 
ezt játékos formában megte-
gye. Közben a klubélet a kö-
zösségi életre, a közös munká-
ra tanít. Manapság erre is 
nagy az igény, mert egyre job-
ban elmagányosodnak az em-
berek, szóval hasznos még 
gyermekkorban rászoktatni a 
tanulókat a közösségi élet gya-
korlására. Ezt vállalja fel a 
Cimbora klub. Rendszeresen 
megyünk együtt színházba, 
múzeumlátogatásra, Cimbora 
rendezvényekre. Olykor szü-
lőkkel együtt is szoktunk szín-
házi látogatást szervezni, és 
ez mindenkinek maradandó 
élmény. Jól tudjuk, hogy sok 
gyermek másként el sem jutna 
egy fővárosi színházba, vagy 
nem menne el soha múzeum-
ba… Igaz, hogy ez már nem 
tartozik a pedagógus feladatai 
sorába, de szívesen teszem, 
annak ellenére, hogy esetleg 
fel kell áldoznom a hétvégé-
met. 

– Mint ahogyan a nyári va
káció egy részét sem nyaralás
sal szokta eltölteni, hanem is
kolai táborokat szervez a diá
koknak. Miért vállalja fel 
mindezt?

– Természetesen minden a 
gyerekekért van, de persze az 
is fontos számomra, hogy a Kő-
rösi iskola, ahol tanítok, egy 
igazi kulturális centrum le-
gyen, diákoknak és szülőknek 
egyaránt. Vannak még ötlete-
im, hogyan lehetne még több, 
színvonalas, rendezvényt tar-
tani. Ahogyan mondtam, min-
den évben részt veszünk a 
Weöres Sándor Országos 
Gyermekszínjátszó Találko-
zón, amelynek döntőjét az idén 
Dunaújvárosban tartják. Bol-
doggá tenne, ha egyszer Érd 
lehetne a házigazdája a döntő-
nek, hiszen minden adottsága 
megvan hozzá, és ez is öregbí-
tené városunk hírnevét.

De rengeteg más értékünk 
is van itt Érden, a város isko-
láiban, csak sajnos sokszor 
elszigetelten zajlanak a prog-
ramok. Ki-ki a megrendez né-
hány fontos programot, de 
leggyakrabban a többi intéz-
mény kimarad belőle, mert 
nem tudnak egymás rendez-
vényeiről. Sokat gondolkod-
tam már azon, hogyan lehetne 
ezen változtatni, és arra jutot-
tam, hogy talán a városveze-
tésnek meg kellene bíznia egy 
kapcsolattartót, akinél össze-

futnak az információk, és aki-
től aztán mindenhova eljuthat 
az értesítés. 

Meggyőződésem, hogy vá-
rosunk jóval többre lenne ké-
pes, ha lenne gazdája, felelőse 
az általános iskolai kulturális 
versenyeknek, és ha megta-
lálnák azokat a kapcsolódási 
pontokat, amelyek összeköt-
hetnék iskoláinkat.  

– Úgy tűnik, kifogyhatatlan 
a jó ötletekből, de ami még 
jobb, meg is valósítja azokat. 
Vane valami újabb elképzelés 
a tarsolyában?

– Van bizony, de még nem 
szeretném nagydobra verni. 
Akkor mesélek majd róla, ha 
nemcsak a saját álmomként 
említhetem, hanem mások is 
üdvözlik. Egyelőre csak any-
nyit árulok el, hogy elsősor-
ban a gyerekek kulturális ne-
velését segítené elő, de az 
egész város profitálhat majd 
belőle. Meglátjuk, mi lesz be-
lőle. Én legfőképpen annak 
örülök, hogy azzal foglalkoz-
hatom, amit szeretek: tanítok, 
és nagyszerűen érzem ma-
gam, amikor gyerekek vesz-
nek körül.

Nagyné Balázs Gabriellával, a Kőrösi iskola drámapedagógusával beszélgettünk 

Örülök, hogy azzal foglalkozhatom, amit szeretek
Nagyné Balázs Gabriella Esztergomban született. Az álta-
lános iskolai tanulmányait követően csecsemő- és 
gyermekszakápolóként végzett, majd a ezért a kórházi szol-
gálatot hamar felcserélte az oktatással. A Debreceni Tanító-
képzőt befejezve, évekig egy kis faluban tanítóskodott. Fo-
lyamatosan képezte magát, drámapedagógiából is szakvizs-
gázott. Tíz éve a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanító-
ja és drámapedagógusa, rendezői szakvizsgát is tett, és mára 
már a mesterpedagógus címet is megszerezte. Emellett fej-
lesztőpedagógus, közoktatási vezető, tanfelügyeleti- és mi-
nősítési szakértő, minőségbiztosítási auditor is. Kilenc éve 
Érd-Ófaluban él. Kitartóan küzd azért, hogy városunk felnö-
vekvő új nemzedéke tagjai egész életében fogékonyak le-
gyenek nemzeti hagyományaink és kultúránk értékeire.

A gyerekek lelkesen vesznek részt a színjátszókör foglalkozásain 



6 7ÉRDI ÚJSÁGÉRDI ÚJSÁG| 2015. október 21. |    közélet közélet    | 2015. október 21. |

október

a szabadság napja

2015. OKTÓBER 23. PÉNTEK 11 ÓRA
ÜNNEPSÉG ÉS KOSZORÚZÁS  
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE

Ünnepi beszédet mond: T. MÉSZÁROS ANDRÁS polgármester

Közreműködik: Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész, a Harmónia  
Vegyeskar Dömötör Zsuzsanna vezetésével,a Gárdonyi Géza Általános Iskola  
és Gimnázium tanulói. Felkészítő tanár: dr. Srágliné Molnár Beáta

az ünnepség helyszíne: városközpont, az 1956-os emlékmű tere.

Az ünnepséget  követően a művelődési központban 
az Érdi Kamarazenekar koncertje 
magyar szerzők műveiből.

november

az emlékezés napja

Ünnepi beszédet mond: SIMÓ KÁROLY alpolgármester
Megemlékező beszédet mond: PERGEL ANTAL történész

Az ünnepségen közreműködik: Jónás Máté, Nagy Péter

az ünnepség helyszíne: a megtorlás emlékműve, az ötvenhatosok tere 

2015. NOVEMBER 4. SZERDA 17 ÓRA
ÜNNEPSÉG ÉS KOSZORÚZÁS
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE 

A szociális és egészségügyi bizottság egy-
hangúlag elfogadta és tárgyalásra javasolta a 
közgyűlésnek az idén március 1-től hatályos, a 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló ön-
kormányzati rendelet módosításait. A javasolt 
változtatások pozitívan érintik a rászorulókat.

 Közel fél év telt el a telepü-
lési támogatások jogintézmé-
nyének bevezetése óta, ezért 
a Humán Iroda szociális cso-
portjának munkatársai meg-
vizsgálták a szabályozás gya-
korlati hatásait, áttekintették 
a helyi rendeletben elvárt és a 
ténylegesen bekövetkezett 
hatásokat, számba vették 
mindennapi tapasztalataikat, 
majd ezen eredményeket fi-
gyelembe véve, javaslatot tet-
tek a szociális rendelet több 
ponton történő módosítására.

Ennek megfelelően, többek 
között, magasabb összegben 
kerül meghatározásra a szo-
ciálisan rászoruló személyek 
részére adható, a lakhatás-
hoz kapcsolódó rendszeres 
kiadásokat segítő települési 
támogatáskor megállapított 
jövedelemhatár az egyedül 
élő személyek esetén, hiszen 
az egyszemélyes háztartás 
számára nagyobb megterhe-
lést jelenthet a lakásfenntar-
táshoz kapcsolódó mindenna-
pi kiadások biztosítása.

A tartósan gondozásra, ápo-
lásra, szoruló közeli hozzátar-
tozó otthoni ellátását végző 
nagykorú hozzátartozó részé-
re biztosított támogatás meg-
állapításához szükséges kör-
nyezettanulmányt – ha az 

ápolt nem Érden tartózkodik – 
a társszervektől is elfogadják.

Enyhítik a jogosultsági fel-
tételeket a gyógyszerkiadá-
sokhoz, gyógyászati segéd-
eszközök viseléséhez nyújtott 
települési támogatás eseté-
ben is. Az egyedül élők esetén 
a gyógyászati kiadások ösz-
szege az egy főre jutó jövede-
lem jelenlegi 20-ról 15 száza-
lékra csökkentik, ugyanak-
kor a támogatási kört kibőví-
tik a fogászati kezelésekhez 
nyújtott támogatással. 

Javasolják, hogy a gyerme-
kek egy, illetve két éves kora 
között biztosítandó agyhár-
tyagyulladás elleni védőoltás 
támogatását a család jövedel-
me és vagyoni viszonyától 
függetlenül biztosítsa az ön-
kormányzat.

A bárányhimlő elleni védőol-
tás a közösségbe járó óvodakö-
teles gyermekek esetében ja-
vallott, de támogatás igénylése 
esetén a szociális rászorultsá-
got is vizsgálni kell. A humán 
papillomavírus elleni védőoltás 
támogatását pedig kiterjeszte-
nék a fiúk részére is, mert ez a 
vírus férfiak esetében is több 
rosszindulatú megbetegedés 
kialakulásáért felelős.

A lakhatási kiadásokhoz 
kapcsolódó, hátralékot felhal-

mozó személyek részére nyúj-
tott támogatás esetében a 
módosítási javaslat szerint, 50 
ezer forintig a teljes hátralék 
összege kerüljön kiegyenlí-
tésre, és csak az e fölötti rész 
esetén kell figyelembe venni a 
százalékos csökkentést. A 
rendeletmódosításban továb-
bá javasolják, hogy az egye-
dül, vagy kizárólag házastár-
sukkal, élettársukkal együtt 
élő, 90. életévüket betöltött 
személyek esetében, a jöve-
delmi és vagyoni viszonyuk-
tól függetlenül, míg a 70 és 90 
életév közötti személyek esté-
ben, pedig a jövedelmi viszo-
nyuktól függően, az önkor-
mányzat vállalja át a hulla-
dékszállítás térítési díját!

A nyáron elszenvedett je-
lentős viharkárokra tekin-
tettel, a szociális rendelet 
módosítás kitér arra is, hogy 
a „vis maior” támogatás mel-
lett, az életveszélyessé vált 
ingatlan karbantartási 
munkálataihoz is nyújtson 
azonnali támogatást az ön-
kormányzat. 

2015. szeptember 1-től az 
idevonatkozó jogszabály 
alapján bővült az ingyenes 
étkeztetést igénybe vevő 
gyermekek, a bölcsődei és 
óvodai ellátásban részesülő 
kicsinyek köre. Ők az ingye-
nes étkezésre akkor jogosul-
tak, ha a családjukban az egy 
főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a 89 408 forintot.

A város szociális rendeleté-
nek módosításairól október 
22-ei ülésén dönt a közgyűlés.

n BE

Felülvizsgálta és néhány pontban módosította 
szervezeti és működési szabályzatát városunk 
Idősügyi Tanácsa az október 12-én megtartott 
értekezletén. A módosításokkal kiegészített 
előterjesztést a csütörtöki ülésén tárgyalja és 
fogadja el a Közgyűlés. 

Nem sok település dicse-
kedhet Idősügyi Tanáccsal, 
Érden azonban bár már jó 
pár évvel ezelőtt megala-
kult, de úgy tűnik, hogy az 
idősek és az intézmények 
közötti kapcsolattartás az 
utóbbi időben megakadt, 
ezért a jövőben nagyobb 
súlyt kell helyezni az infor-
mációcserére. Ezzel együtt 
pedig rengeteg új ötletre, 
megvalósítható programja-
vaslatra is szükség van ah-
hoz, hogy a jövőben széle-
sebb körben és sikereseb-
ben működjön és valóban a 
szépkorúak érdekeit képvi-
selje – hangzott el az Idős-
ügyi Tanács múlt heti ülé-
sén.

Mivel hamarosan lejár a 
delegált tagok ötéves man-
dátuma, a hatékonyabb 
munka érdekében több pon-
ton javasoltak módosítást a 
szervezeti és működési sza-
bályzatban. Elfogadták töb-
bek között, hogy a jövőben a 
tanács elnöke Simó Károly 
alpolgármester (Fidesz-
KDNP) legyen, valamint 
négy tanácstagot delegál-
nak a nyugdíjas klubok ve-
zetői. Ezen kívül a tanács-
ban tagsággal bír az Érdi 
Szociális Gondozó Központ, 
a művelődési központ és a 
hely i esélyeg yenlőség i 

szervezet vezetője és az 
egyházak is delegálnak 
egy-egy képviselőt. Ezen kí-
vül az ülések állandó meg-
hívottai között szerepel a 
Humán Iroda vezetője, a vá-

rosi könyvtár igazgatója és 
a helyi sajtó képviselője.

Boros Károly azt javasol-
ta, hogy az Idősügyi Ta-
nácsnak legyen egy titkára, 
vagy kapcsolattartási refe-
rense, aki a klubok és az 
intézmények közötti infor-
mációcseréért lenne felelős. 
Erre azért volna nagy szük-
ség, mert az utóbbi időben a 
fontos értesítések nem min-
dig értek célba, nem jutot-
tak el az érintettekhez. A 

tanácstagok egyetértettek 
abban, hogy ezt a feladatot 
továbbra is a polgármesteri 
hivatalban a jegyző által ki-
jelölt munkatárs lássa el, de 
célszerű lenne, ha a klubve-
zetők is választanának egy 
kapcsolattartó személyt, 
aki a klubvezetői üléseken 
született döntésekről, prog-
ramokról rendszeresen tá-
jékoztatják a polgármesteri 
hivatal munkatársát, és így 
biztosan célba érnek a szé-
leskörű értesítések.

Végül elfogadták, hogy a 
kapcsolattartásért az Idős-
ügyi Tanács alelnöke felel. 
Azt is támogatták a tanács-
tagok, hogy az SzMSz módo-
sításba kerüljön bele, hogy 
három tag kezdeményezésé-
re is össze kell hívni a tanács 
rendkívüli ülését, majd egy-
hangúlag elfogadták, hogy a 
módosítási javaslat a kiegé-
szítésekkel és változtatások-
kal a közgyűlés elé kerülhet.

n Bálint

A szeptember 30-ai választást követően, a múlt 
szerdán, október 14-én ült össze először az érdi 
Ifjúsági Önkormányzat. Az alakuló értekezlet elsőd-
leges feladata az volt, hogy a tízmillió forint költség-
vetési keret függvényében, egyeztessék a választási 
programok megvalósítási lehetőségeit, majd ennek 
megfelelően elfogadják az egy évre szóló költségve-
tést. Mivel szerdán még nem született meg minden 
pontban a döntés, másnap, csütörtökön délután is 
tanácskozott a diáktestület.

Mint arról már lapunkban be-
számoltunk, az első érdi ifjúsági 
önkormányzat diákpolgármes-
tere a Gárdonyi gimnázium ta-
nulója, Tomka Lilla lett, így az ő 
vezetésével tartotta meg a nyolc-
tagú testület első ülését. Tekin-
tettel arra, hogy igen felelős ha-
tározatokat kellett meghozniuk, 
alaposan megvizsgálták és át-
számolták az egyes programok 
költségeit, ezért a végleges dön-
tések előtt, kétszer is összeültek 
tárgyalni.

Már az első, szerdai tanács-
kozáson kiderült, hogy a diákok 
megválasztott képviselői nagy-
szerűen együtt tudnak működni 
annak ellenére, hogy különböző 
iskolákból érkeztek, és koráb-
ban nem ismerték egymást – 
tudtuk meg az ülést követően 
Tomka Lillától. A diákpolgár-
mester hozzátette: fontosnak 
tartotta, hogy ne csak az ő, ha-
nem a diák-alpolgármesterek 
elképzelései is teret kapjanak, 
hiszen mindhármuknak van 
legalább egy dédelgetett álma, 
amit mindenképpen szeretett 
volna elfogadtatni és keresztül-
vinni a szavazáson.

Ő például a cserediákprogra-
mot preferálta, amivel – bizo-
nyos változtatások mellett – 
mindannyian egyetértettek, de 
volt olyan elképzelés is, amit el-
vetettek, mint például a vörös-
martys Erdélyi Áron diák-alpol-
gármester által javasolt iskolai 
internet hozzáférés. Tomka Lil-
la azt is elárulta, azért nem hoz-

tak végleges döntést mindjárt az 
első napon, mert ő is ragaszko-
dott ahhoz, hogy mindhárom 
érdi középiskola azonos arány-
ban részesüljön a rendelkezé-
sükre álló, tízmillió forintos költ-
ségvetési keretből.

Projektek  
és prioritások

Mint kiderült, az ifjúsági ön-
kormányzat másnap sajtófelelős 
szóvivőt is választott magának, 
így a csütörtöki ülés legfonto-
sabb döntéseiről már Gregor 
Alexandra diák-alpolgármester 
számolt be az Érdi Újságnak. 
Elmondta, hogy a felmerült célo-
kat illetően sikerült megegyez-
niük a prioritásokról és ennek 
megfelelően határozták meg a 
feladatokat.

A költségvetésből támogatják 
a középiskolák szalagavató ün-
nepségét, valamint megfelelő 
hangtechnikát is kapnak az in-
tézmények ahhoz, hogy a suli-
ban kialakíthassák a saját stú-
diójukat, amit például iskolará-
dióként is működtethetnek. Mi-
vel alaposan átszámolták, kide-
rült, hogy fit park – amit egyéb-
ként támogattak volna – túl 
sokba kerülne, így ennek a 
programnak egyelőre csak egy 
kisebb része valósulhat meg.

Ugyancsak jól átgondolták 
Tomka Lilla diákpolgármester 
választási programjában meg-
fogalmazott cserediákprogram 

anyagi vonzatát is, és arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy az 
eredeti ötlet túl sok forrást 
emésztene fel, ezért helyette ta-
nulmányi kirándulást javasol-
tak. Ez valószínűleg egy egyna-
pos, ausztriai látogatás lenne, és 
a három iskolából összesen 80 
diák vehet majd részt rajta. Azt, 
hogy kik lesznek a szerencsé-
sek, sorsolással döntik majd el.

Megvalósulhat még a Gregor 
Alexandra által javasolt prog-
ram is, amely az általános isko-
lákban a tanulási és magatartá-
si problémákkal küszködő tanu-
lóknak jelent majd segítséget, 
heti egyszeri foglalkozással. 
Továbbá, az ifjúsági önkor-
mányzat pénzügyi keretet kí-
ván biztosítani az iskoláknak a 
testvérvárosi kapcsolatok ápo-
lására, valamint az összes isko-
lában támogatják a kreatív, 
azaz a rajz-, a tanulmányi- és a 
sportversenyeket is, valamint 
forrást nyújtanak valamennyi 
iskola diákönkormányzatának, 
amit azok a működésükre for-
díthatnak.

Felelősök  
és munkarend

Ezeken kívül, egy keretössze-
get tartalékoltak az év közbeni 
kisebb programokra, illetve – ha 
előfordulnának ilyenek – a nem 
várt eseményekre. A diáktestü-
let tagjai arról is döntöttek, hogy 
adventi vásárt szerveznek a Pe-
likán sétányon, valamint a fel-
adatokat is kiosztották.

Mindegyik célnak és prog-
ramnak van személyi felelőse, 
aki figyelemmel kíséri, és gon-
doskodik a megvalósításról. Ab-
ban is egyetértettek az ifjúsági 
önkormányzat tagjai, hogy a jö-
vőben kéthetenként ülést tarta-
nak. Kérdésünkre, hogy a gya-
korlati részét látva, nagy falat-
nak tartják-e a rájuk bízott fel-
adatot, Gregor Alexandra kifej-
tette: tény, hogy sok időt vett 

igénybe a költségvetés elkészí-
tése, és a megvalósítása sem ál-
lít könnyebb feladatot eléjük, de 
úgy fogalmazott: meg tudják 
ugrani!

Mindkét napon jó hangulat-
ban telt a tanácskozás, annak 
ellenére, hogy mindenki nyíltan, 
köntörfalazás nélkül megosztot-
ta a véleményét, hiszen fontos-
nak tartják, hogy a javaslatok-
nak ne csak a pozitív, hanem a 
negatív oldalát is megvizsgál-
ják.

Vállalták,  
állnak elébe!

Egy segítőjük, Kecskés Áron 
egyfajta „megfigyelőként”, ta-
nácskozási joggal vesz részt az 
üléseken, szavazati joga nincs, 
viszont bármilyen tárgyban 
hangot adhat a véleményének. A 
Vörösmarty gimnázium tanuló-
ja, de ebben a szerepkörben nem 
az iskoláját, hanem az érdi diák-
ságot, a fiatalokat képviseli az 
ifjúsági önkormányzat ülésein 
– emelte ki Gregor Alexandra 
sajtószóvivő, hozzátéve, hogy jól 
tudják, rengeteg munka vár még 
rájuk, de vállalták, és állnak elé-
be! Fontos viszont, hogy bár az 
ifjúsági önkormányzat meghoz-
ta a döntését a költségvetésről, a 
tízmillió forint felosztását a vá-
ros Közgyűlésének is el kell fo-
gadnia. Amennyiben áldásukat 
adják rá, máris elkezdődhet az 
ifjúsági programok megvalósí-
tása.  n Bálint Edit

Változnak a szociális ellátások

Bővül a kedvezményezettek köre
Aktívabb időskort szorgalmaznak

A jövőben nagyobb hangsúlyt kívánnak helyezni az informá-
ciócserére

Az Ifjúsági Önkormányzat két napig tárgyalt a költségvetésről

Tízmillió forintról döntöttek a diákképviselők
A szeptember 30-án meg-
választott Érdi Ifjúsági Ön-
kormányzat tagjai. Diák-
polgármester: Tomka Lilla. 
Diák-alpolgármesterek: 
Gregor Alexandra, Erdélyi 
Áron. Képviselők: Guruz 
Fanni, Méreg Benjámin, 
Ilcsik Petra, Iván Réka, Szé-
csi Richárd.

A diákok megválasztott képviselői nagyszerűen együtt tudnak 
működni annak ellenére, hogy különböző iskolákból érkeztek, és 
korábban nem ismerték egymást

Mindkét napon jó hangulatban telt a tanácskozás
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Sárgásbarna és rőt levelek hátterében, őszi 
verssorokkal invitálta az Irodalomkedvelők klubja 
az érdeklődőket oszlopos tagjuk, Kreischer Nelly 
szerzői estjére, aki önmagáról, életéről, írásairól, 
köteteiről, zsebkönyveiről mesélt.

Klubtársai pedig felolvas-
tak a költeményekből. 
A Szirmok Női Kar pedig da-
lokkal fűszerezte az estet. 

„Lombhulláskor gyönyör-
ködöm, libbenő színes leve-
lek öröm-táncában, s már én 
is ellibbenő levél leszek. Ma-
gamra színjátszó ruhát ve-
szek, zöldet, barnát, bordót, 
tűzvöröset. Ilyenkor szellő-
lányok karolnak. Körbefor-
gatnak, pörgetnek egyre. Pi-
henni a lombkupacra tesz-
nek, napfürdőzöm velük, ön-
feledten, míg átölelnek fá-
radt, őszi fények” – írja a 
Gyönyörködöm című versé-
ben Kreischer Nelly. A szo-
morkás őszi hangulatot ta-
lán még inkább kiemelte a 
zuhogó eső, ám az Irodalom-

kedvelőknél nincs helye a 
búskomorságnak: rendezvé-
nyeik jó hangulatban telnek. 
Ezúttal a Szirmok Női Kar 
lépett fel, majd Kreischer 
Nelly mutatkozott be a kö-
zönségnek. 

Ifjabb éveiben papír-
fecnikre, újságcsíkokra je-

gyezgette fel gondolatait, 
verssorait, úgy, ahogy éppen 
kipattantak a fejéből. Össze-
gyűjtötte a cetliket, aztán 
csak jóval később – miután 
nyugdíjba ment, majd irodal-
mi körökbe kezdett járni – 
vette elő, és szánta rá magát, 
hogy rendszerezze a cetli-
ken találtakat. Első kis köte-
tét úgy szerkesztette össze, 
ahogy előkerültek a jegyze-
tek, következő könyvében 
azonban már megpróbálta 
időrendbe sorolni a verseket. 

Somfai István kérdésére, 
hogy utólag beledolgozott-e 
vagy javított-e valamit ezek-
ben az írásokban, a szerző 
elárulta: nem korrigálja soha 
a verseit, mert, mint mondta, 
„azok úgy jók, ahogy jön-
nek!” Ha nem spontán a gon-
dolat, megérezni rajta, hogy 
puszta „rímfaragás”. Előfor-
dul, hogy mosogatás, krump-
lipucolás közben születik 
meg benne a vers, és azonnal 
papírt, tollat ragad, hogy le-
írja, mert „különben elszök-

nek a gondolatok, és bizto-
san soha nem térnek vissza 
ugyanúgy”. 

A korábban matematika-
tanár Kreischer Nelly azon-
ban nemcsak az érdi Iroda-
lomkedvelők klubjának, ha-
nem több fővárosi alkotói 
körnek is tagja, és elárulta: 
ahhoz, hogy jól érezze és el-
fogadtassa magát, elsőként ő 
változott meg. Neki kellett 
feladnia büszkeségét, le kel-
lett vetkőznie irigységét. Ez-
után nagyszerűen be tudott 
illeszkedni. Nyugdíjasként 
jutott arra az elhatározásra, 
hogy mindenben – talán még 

a csúnya, rút dolgokban is – 
képes felfedezni a szépet, a 
csodát, a nagyszerűt. 

Az irodalmi klubok, mint 
mondja, mérhetetlenül inspi-
rálják, sok barátságot is kö-
tött. Ezt az érdi irodalom-
kedvelők is igazolták: a ren-
dezvény zárásaként ugyanis 
a klub férfitagjai vers- és vi-
rágcsokrokkal köszöntötték 
fel az aznap épp születés-
napját ünneplő, könnyekig 
meghatódó Kreischer Nellyt. 
Mert Daróci Márta klubve-
zető és klubtársai szerint 
meglepetés nélkül nem múl-
hat el rendezvény. n BE

„Kovács Johanna úgy jár közöttünk, mint egy 
kívülálló idegen, aki szeretné megérteni, hogy 
mit is keres itt a földi világban, az átmenetek 
pillanatjátékaiban – mondta Novotny Tihamér 
művészeti író, aki október 16-án nyitotta meg 
a képzőművész önálló kiállítását az érdi Városi 
Galériában.

A magát „emberfestőnek” 
nevező Wegenast Róbert al-
kotásai után ismét embere-
ket ábrázoló festményekkel 
találkozhatunk a Városi Ga-
lériában. Csakhogy Kovács 
Johanna figurái korántsem a 
szépség jegyében születtek: 
„fáznak és vidáman fecseg-
nek” alakjai, néha egyene-
sen ijesztőek, mintha nem is 
evilági lények volnának – így 
jellemezte Novotny Tihamér 
művészeti író a képzőművész 
vásznain felbukkanó alako-
kat. 

– Mintha minden szereplő-
je a túlvilágról jönne vagy 
oda igyekezne. Csupán egy-
két színnel megfestett szel-
lemlények vagy rég halott, 
emberszerű tünemények 

mint megfeszítettek bukkan-
nak fel vásznain – fűzte hoz-
zá Novotny Tihamér, aki sze-
rint Kovács Johanna figurái-
nak csak lélektestük van. 
Szerinte e fura lélekemberek 
az általunk is gyakran meg-
fogalmazott kérdésre kere-
sik a választ: Van-e biztos 
talaj itt a Földön? Ha megta-
lálom, bizton kiszámítha-
tom-e, hogy nem süpped be, 
szív magába vagy vet fel? 
Ezért inkább lebegek előtte! 

Kovács Johanna lélekképei 
belülről, mélyről vetülnek föl, 
és rajta keresztül lesznek 
anyaggá, vagyis „szellemi 
testből anyagi testbe, anyagi 
testből szellemi testbe vándo-
rol a lélek”. A kérdés tehát, 
hogy melyik funkció erősebb 

bennük: a tudat vagy a tudat-
talan működése? Szükségem 
van-e a megformálhatóság, a 
leírhatóság, a megragadható-
ság biztonságára? Vagy higy-
gyem ezeknek az ellenkező-
jét, és ne keressek semmiféle 
állandóságot a változatosság 
képlékeny világában? – örök 
dilemma ez evilági létezé-
sünkben. Kovács Johanna 
festményein az örökkévaló-
ság káprázatos díszfényeként 
jelenik meg az ember, aki ál-
landó keresésben, átalaku-
lásban, elkárhozásban és új-
jászületésben van. Az alkotó-
nál az árnyékvilág és a szel-
lemvilág testisége mindig ér-
zelmi és lelki alapú, mondhat-
ni, a képzelet átszövésének 
mesterműve. Szereplői szün-
telen átalakulásban, önmeg-
határozásban találják magu-
kat, és mindezt éppúgy irá-
nyítani képes a megfigyelés 
és a gondolat, mint az emléke-
zés. Kovács Johanna úgy jár 
közöttünk, mint egy kívülálló 
idegen, aki szeretné megérte-
ni, hogy mit is keres itt a földi 
világban, az átmenetek pilla-

natjátékaiban, a pokol és 
mennyjárások közbülső terü-
letén – vélekedett Novotny Ti-
hamér művészeti író megnyi-
tó beszédében, így kínálva 
némi támaszt a megjelentek-
nek a kiállítás megtekintésé-

hez. Szatmári Kristóf pedig 
remek szaxofonjátékával a jó 
hangulatról gondoskodott. 
Kovács Johanna kiállítása 
november 14-ig látogatható a 
Városi Galériában.

 n Bálint Edit  

A világ legtöbbet fényképezett embere volt II. János Pál pápa. Tengernyi 
fotó készült róla, ezzel az egykori egyházfő a Guinness-rekordok köny-
vébe is bekerült. A múlt héten pár napig volt látható az a fotókiállítás, 
amely Karol Wojtyla életének három szakaszából mutatott be jelentős 
pillanatokat. A pápát személyesen is ismerő Zsille Gábor költő, műfordító 
és publicista is előadást tartott a megnyitó után. 

Kár, hogy mindössze csak 
három napig – október 16-
tól 18-ig – volt látható 
„A  pap, a püspök, a pápa” 
című, Szt. II. János Pál pá-
pát bemutató fotókiállítás. 
Zsille Gábortól egy derűs, 
sok érdekességgel szolgáló 
előadást hallhattunk az 
egyik leghosszabb ideig hi-
vatalban lévő pápáról, a vi-
lág egyik legismertebb em-
beréről. A rendezvényt az 
Érdi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat II. János Pál 
halálának tizedik évfordu-
lója alkalmából szervezte 
az Érdi Vigadóban. 

A fotókiállítás anyagát a 
Lengyel Intézet adta köl-
csön, így az érdiek is megte-
kinthették a világon legtöb-
bet fényképezett emberről, 
a legmagasabb egyházi 
méltóságról készült képe-

ket, amelyek az emberről is 
elárulnak valamit. 

Három különböző idő-
szakról: a papi, a püspöki és 
a pápai szolgálatáról te-
kinthettünk meg fényképe-
ket, amelyek más-más hely-
színeken, különböző helyze-
tekben és eltérő társasá-
gokban mutatják be Karol 
Wojtylát, a XX. század 
egyik legnagyszerűbb és 
legjelentősebb egyéniségét. 
Láthattuk az egyházi sze-
mélyiséget, akit „utazó pá-
paként” tartott számon a 
világ, és az embert, aki leg-
szívesebben a természetben 
töltötte a szabadidejét, de 
akit erről az oldaláról már 
jóval kevesebben ismerhet-
tek. Az egyik nagyszerű fel-
vételen a pápa a fején babos 
kendővel, rövidnadrágban, 
egy horgászfotelből moso-

lyog, mellette egy kifogott 
kapitális halpéldány. Vajon 
ráismernénk-e, ha nem a 
többi, az integető és kedé-
lyesen mosolygó pápát áb-
rázoló felvétel között pillan-
tanák meg? 

Zsille Gábor költő, műfor-
dító, publicista elsősorban a 
nagyszerű embert és költőt 
kívánta bemutatni hallgató-
ságának. A költő több évig 
élt Krakkóban, lengyel iro-
dalmi műveket fordít, és al-
kalma volt személyesen is 
megismernie II. János Pált, 
később ő ültette át magyar-
ra az egyházfő számos ver-
se mellett a Római tripti-
chon című művét és a Kelje-
tek fel, megyünk! címmel 
megjelent emlékiratait. 
Utóbbiakból idézett is elő-
adásában, de leginkább ta-
lán a pápáról szóló anekdo-

tákon keresztül mutatta 
meg II. János Pál embersé-
gét. 

Karol Wojtyla a „hegyek 
gyermekének” tartotta ma-
gát, síelni még pápaként is 
szívesen hazajárt Zakopa-
néba. Egy ilyen alkalommal 
síruhában, bojtos sapkában 
liftezett ugyancsak civilbe 

öltözött paptársaival, ami-
kor egy másik társaság ar-
ról érdeklődött, honnan jöt-
tek, és mivel foglalkoznak. 

– Papok vagyunk – vála-
szolták. – Na, ez jó vicc, én 
meg a római pápa vagyok! 
– vágta rá nagyot nevetve a 
kíváncsiskodók egyike. – 
Az lehetetlen – szólalt meg 

szerényen II. János Pál – 
mert az meg én vagyok! Hi-
hető a történet: valóban ő 
volt az első a pápák között, 
aki bármikor elbeszélge-
tett, leült kávézni vagy bo-
rozgatni bárkivel, ha egy 
kirándulás vagy síelés, ba-
rangolás során találkoztak. 

n Bálint Edit 

Szerzői est Kreischer Nellyvel az Irodalomkedvelők klubjában

„Lombhulláskor gyönyörködöm, 
libbenő színes levelek öröm-táncában”

…szükségem volt arra, hogy halljam
 „Szeretlek”. Minden találkozáskor, kell hallanom, 
hogy erőt adjon, hogy enyhüljön a fájdalom. Hogy 
bírjam vinni, a súlyos vállalt terheket, hogy te még 
vagy nekem higgyem, érezzem ezt.

Minden találkozáskor, meg kell fognod kezem, 
hogy ne tévedjek el a végeken, hogy átáramoljon 
az érzelem, hogy tudjam azt, te még vagy nekem.

Minden találkozáskor, átlényegítelek. Ilyenkor 
újra, fel töltődöm Veled, hogy mikor nem vagy, ne 
fájjon úgy nekem. Tudatosodjon bennem, hol a 
helyem.

Kreischer Nelly

Kovács Johanna képzőművész önálló kiállítása a Városi Galériában

Lélektestű emberek a földi átmenetek pillanatjátékaiban

Zsille Gábortól sok érdekességet tudhatott meg a közönség az egyik leghosszabb ideig hivatalban 
lévő pápáról 

A pap, a püspök, a pápa – fotókiállítás Szt. II. János Pál pápáról

Baboskendőben és rövidnadrágban a horgásztó partján

Kovács Johanna képeinek alakjai mintha a túlvilágról jönnének, 
vagy oda tartanának
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2005. október 20-án, egy 
képviselő-testületi ülés élő 
közvetítésével kezdte meg 
adását az Érdi Városi Tele-
vízió. Az elmúlt tíz esztendő 
alatt sok minden változott, 
de a tévé célja ugyanaz ma-
radt: hírt adni a városban és 
környékén zajló események-
ről, programokról az Érden 
élőknek.

Csóli Virág a tévé első fő-
szerkesztője így emlékezik a 
kezdetekre: „Szinte a nulláról 
indultunk, még egy telefonvo-
nalunk sem volt. Megkaptuk 
azt a helyiséget a Polgárok 
Házában, ahonnan a százha-
lombattaiak sugároztak, ám 

a felszerelés az övék volt, így 
új eszközöket kellett besze-
reznünk, a kameráktól a bú-
torokig. Híradóval és képúj-
sággal indultunk, majd folya-
matosan bővült a műsor-
struktúra, és egyre gyarapo-
dott a kollégák száma is. Na-
gyon jó visszajelzéseket kap-
tunk: a nézők dicsérték mű-
sorainkat, és csak azt kifogá-
solták, hogy nincs folyamatos 
műsorszórásunk. Az Érdi 
Panoráma egyik riportjával 
még az RTL Klub Hégető 
Honorka-díját is elnyerték 
kollégáim. Úgy érzem, megte-
remtettük azokat az alapo-
kat, ahonnan tovább fejlődhe-

tett a televízió. Jó emlékeim 
vannak erről az időszakról: 
nagy kihívás volt, egyben 
kreatív munka, és nagyon jó 
csapat jött össze, közülük so-
kan a mai napig is az Érdi 
Televíziónál dolgoznak.”

A médium pár év alatt ki-
nőtte a régi stúdiót, az egyre 
bővülő stáb pedig átköltözött 
a régi gyógyszertár helyére, 
ma már innen sugározzák 
műsoraikat, ami ötvenezer 
érdi és környékbeli emberhez 
jut el, sőt, az internet segítsé-
gével – mivel műsoraik felke-
rülnek a világhálóra is – bár-
honnan nyomon követhetjük 
az érdi történéseket.

Elindult az iskolai év, meg-
kezdték tanulmányaikat az 
első osztályosok is. Bizony 
nagy megpróbáltatás ez gye-
rekeknek, szülőknek egy-
aránt. Még nehezebb a fel-
adat, ha egy kisgyermek nem 
beszél tisztán, hiszen a ma-
gyar nyelv olvasásának, írá-
sának elsajátításához nélkü-
lözhetetlen a tiszta hallás 
(természetesen nem zenei 
hallásról beszélünk) és a pon-
tos hangejtés. Ennek a gond-
nak a leküzdéshez nyújt nagy 
segítséget Montágh Imre 
könyve.

Montágh Imre 1935. július 
29-én, 80 éve született, s 
gyógypedagógusnak tanult. 
Kezdetben siket gyerekekkel 

foglalkozott, majd amatőr 
színjátszók képzése kapcsán 
a beszédtechnika oktatásá-
ba kezdett. 1973-tól a Szín-
ház- és Filmművészeti Főis-
kolán valamint a Gyógypeda-
gógiai Főiskolán tartott elő-
adásokat, s közben tanulmá-
nyokat írt e témakörben. 
Vállalta a szomszédos orszá-
gokban élő színjátszók és 
versmondók tanítását is. 
Több rádiós és televíziós mű-
sorban szerepelt szakértő-
ként, műsorvezetőként, és 
ezzel országos ismertséget 
szerzett. 1986. augusztus 14-
én, tragikus körülmények 
között hunyt el.

Mondd ki szépen! című kö-
tete nagy segítség azoknak 

a szülőknek, akik a logopé-
dussal és a pedagógusokkal 
karöltve fejlesztik gyerme-
keik beszédének tisztasá-
gát. Ez a munka kitartó tü-
relmet, változatos módsze-
reket igényel, ezért jól hasz-
nálhatóak benne a kedvcsi-
náló vidám gyakorlatok. A 
kötetet színes rajzok, képek 
díszítik, és mindenki számá-
ra érthetően, egyszerűen, a 
gyermekek számára is isme-
rős szövegeken, szavakon 
keresztül magyarázza el a 
helyes kiejtés fortélyait. Jól 
használható a tisztán beszé-
lő kicsikkel való közös játék-
hoz is. Megtalálhatják a 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár részlegeiben.

„Kedves láthatatlan Publi-
kum, csalódni fogsz, ha azt 
hiszed, hogy nehéz és komoly 
történelmi előadást fogsz 
hallani a rádió láthatatlan 
hullámai útján. A tartalom 
komoly lesz, ámde ódon dol-
gok kedves g yöngéd 
szineiben fogjuk azt csoma-
golni. Nem előadni fogom a 
mondanivalómat, hanem el-
diskurálni. Így ravaszul fo-
gom hozzád becsempészni 
azt, kedves Publikum, amit 
komoly formában nem vettél 
volna szivesen. Diskurálni 
fogunk egy titokzatos közép-
kori kastély földalatti sikáto-
rairól és legendáiról, egy ős-
régi gótikus templomról, egy 
karcsú minaretről és müez-
zinről, egy kolostor békés, 
öreg pátereiről, egy szóval és 
röviden: a Pesttől pár perc-
nyire levő Érdről. Amit a cse-
peli rádió-antenna közvetíté-
sével feléd hullámoztatok, 
kedves Publikum, azt azzal a 
ravasz célzattal teszem, 
hogy Érd példáján mutassam 
meg és bizonyítsam be: mi-
ként kell egy falut megnézni 
úgy, hogy az ember lásson is 
belőle valamit. Nézni és látni, 
két különböző dolog. Vannak 
emberek, akik néznek és 
nem látnak semmit. Viszont 
olyan emberek is vannak, 
akik keresztül látnak a dol-
gokon és olyasmit is meglát-
nak, ami a dolgok mögött 
van: vagyis a dolgok Lelkét, 
mely láthatatlanul ott rejtőz-
ködik. Ezért a dolgokról le 
kell hántani a hétköznapiság 
szürke kérgét s azonnal je-
lentkezik alattuk a rejtett 
Szépség. Nem nagy dolog 
például szépnek találni az 
antik Pádovát vagy Nürnber-
get. Ámde, hogy a magyar 
Ugar valamely faluját szép-
nek találjuk, ahhoz kulcs 
kell, mely nyitja a rejtett 
Szépség lakatját. Ime a 
kulcs! (Zörgés.) A lakat nyi-
korog, a zár felpattan s a je-
len kapuján belépünk a múlt-
ba.

Mely ódonstilű képletes be-
széd azt jelenti, hogy a múlt 
szépségeit tulajdonképpen a 
jelen fedi el elölünk, ott, ahol 
azt gondos, féltő kegyelet, íz-

lés, tudás és jólét nem őrizte 
meg az utókor számára, el-
lenben háború, barbár kö-
zöny és szegénység pusztí-
totta el. Így az antik szépség 
az ódon Pávia vagy Regens-
burg minden utcasarkán lát-
ható, miért is azt ott észre-
venni nem nagy dolog. Ily 
szépség van egy magyar fa-
luban is, azonban azt ki kell 
ásni, megmagyarázni és a 
figyelmet rá felhívni. Ezért 
Érden megcsinálni nehe-
zebb, mint Páviában, de le-
hetséges, sőt illik is. Pávia 
messze van de a mienk Pest-
hez oly közel, hogy a világvá-
rosi kultúra villanylámpái 

elcsillognak Érdig. E városi 
kultúra villanyfényénél ke-
ressük meg Érd falusi kultú-
ráját. E kultúra meg fogja vi-
lágítani e falu helyi szépsé-
geit, melyek a hely színeit, 
mint a francia mondja: a cou-
leur locale-t teszik ki. Mi a 
helyi szín? A hely műemléke-
inek, történelmének, népi 
szokásainak védelme, szere-
tete, ápolása, művelése, pro-
pagandája, idegenforgalom-
ba való bekapcsolása, mind-
ezek megismerésének, a 
helyben lakó benszülött s az 
idevetődő turista számára 
hozzáférhetővé való tétele. A 
német ezt úgy mondja, hogy: 

Heimatskult és nagyszerű 
germán pontossággal meg-
szervezi és megcsinálja. Ma-
gyarul ezt úgy mondjuk, 
hogy: helykegyelet. A szó 
megvan, már benne van a 
köztudatban. Egy évvel ez-
előtt intézetünk röpítette ki a 
világba. A szó már megvan, 
de megvan-e a hely kegyele-
te? Ezt nem csak mondani 
kell, hanem meg is csinálni.

Ócska, kopott tarisz-
nyánkból elővesszük a törté-
nelmi látás varázsvesszőjét, 
kopogunk vele (kopogás) és 
íme, a mai kastély helyén 
(amely a II. Lajos királlyal a 
mohácsi hadba vonuló 

Ákosházi Sárkány Ambrus 
pozsonyi főispáné volt) fel-
bukkan a sarkán négy tor-
nyos burgundi-stílű kastély 
földsánccal körítve. Az álom-
kép eltűnik, ámde a bástya-
fal egy része, mely elénk me-
red, még a régi s a pincék sok 
százméteres labirintusai, 
hova a lámpa imbolygó fénye 
bevilágít, nagyrészt olya-
nok, mint Lajos király korá-
ban voltak. A sötét fülke ott a 
Szapáry Péter börtöne volt, 
melyben Érd utolsó török föl-
desura, Hamza bég tartotta 
1682-ig foglyát, kiről az is-
mert legenda szól: a pasa 
ekébe fogatta a magyar fő-

urat s úgy szántatott vele, ez 
azonban nagylelkűen meg-
bocsátott a bégnek. A kastély 
ma jezsuita-rendház. Ezüst-
hajú öreg úr, Pater Fiala mu-
tatja a kolostor négyszögű 
udvarának kertjében virága-
it, a mélytüzű piros 
Portulaccát, vagyis porcsini 
rózsát. Vajjon nem az assisi-i 
franciskánus kolostor kertje 
ez, melyben Francesco 
d’Assisi, szent Ferenc, szegé-
nyek barátja (mint a régi 
krónikák s történelem őt hív-
ja, a Szegényke, a Poverello) 
ápolgatja kis kertjét, írván 
róla gyönyörű középkori 
kodexekből ismert könyvét, 
a Fiorettit, vagyis a Virágos-
kertet? Olyan ez a kép, mint-
ha Benozzo Gozzoli vagy Fra 
Filippo Lippi valamely fest-
ménye jelenne meg. Ez min-
den Baedeckerben benne 
van. Assisiben elbájolónak 
találnád. Assisi azonban 
messze van. Varázsvesszőnk 
kopogtatására azonban Ér-
den is megjelent. Kudó Jó-
zsef, a község tudós plébáno-
sa a templomba vezet. A múlt 
lakatja felpattan s a barokk 

templom íveiről látszik azok 
nemes XV. századbeli góti-
kája. A sekrestye szekrényei 
XVI. Lajos korabeli darabok, 
a templom meszelt falai alatt 
talán középkori freskók 
alusznak, ősi kriptája a báró 
Péterffy, Szapáry és 
Illésházy grófi családok őse-
it takarja.

A kitünő történeti érzékű 
főjegyző, Baranyai Nándor a 
török minarethez vezet, 
előbb azonban megnézzük a 
plébánia udvarán lévő, itt ta-
lált római mérföldjelző követ. 
Az első a római Fórum 
Trajanumon áll, az érdit ez-
zel köti össze évek és mérföl-

dek ezre. A minaret épen 
maradt meg a török időkből, 
párkánya gyönyörű arabesz-
kektől ékes. Alatta libák le-
gelnek a réten, a varázsvesz-
sző azonban koppan: s ime, 
gömbölyű kupolájú mecset 
bukkan ki a földből, 1626-
ban vagyunk, az alkonyodó 
nap aranysugara megcsillan 
a minaret sisakjának fél-
holdján s az erkélyen megje-
lenik az olajbarna képü, ga-
lambősz szakállú, veres fe-
zes, fehér turbános és veres 
kaftános érdi müezzin, 
Bajdürün Ogl Ibrahim ben 
Dsaafarszáde el Karakörgün 
érdemes érdi öreg sejk. A 
falu elcsendesedik. A sarki 
foltozó varga leteszi tűjét, 
mellyel tekintetes Hadsi 
Musztafa Agáné tekintetes 
asszony piros szattyán papu-
csát varrta, a szörbetes bos-
nyák felnéz a minaretre, a 
kávéfőző abbahagyja a kávé-
törést s leteszi famozsará-
nak ütőjét. Mert íme: Kelet 
felé, valahol túl a Dunán, 
Cegléd felöl, a parti füzek 
mellett, a kék égen feltűnik a 
Hold. Keskeny ezüst kard-
pengéje előtt a csillagok. 
Hold és a csillag, az ősi török 
szimbólum az: Aj Jüldüz. 
Fent pedig a magasban Ibra-
him sejk, a derék érdi müez-
zin kitárja a Hold felé karjait, 
szemét befogja, hogy földi 
látvány ne zavarja, fülét be-
fogja, hogy oda földi hang ne 
jusson, orrát is befogja, hogy 
földi szagok és illatok ne za-
varják. És hosszú, vontatott 
orrhangon felcsendül a múlt 
ködén át a müezzin ősi arab 
éneke, a világ négy tája felé: 
(a müezzin beleénekel a rá-
dióba): „Allahhu akbár! 
Allahhu akbár! Assadu Al-
lah illaha illa illaha! Assadu 
anna Mohammadar raszur 
allah! Haja alasz szalah! 
Haja alah félah! Allahu 
akbar! La ilaha illa illah!”

n  n  n

1682. szeptember másodi-
kán délben zengett utoljára a 
müezzin szava az érdi mina-
reten. Másnap már kivonult 
az ottani palánk őrsége s 
nyomukban Badeni Lajos és 
Lotharingiai Károly serege. 
A plébánia 1712-ben kezdődő 
római katolikus anyaköny-
vei azonban sok kikeresztel-
kedett török családnevet mu-
tatnak: Hasszárn Aga, 
Hadsi, Szandál, Török, 
Effendi. Ezek a családnevek 
még ma is élnek Érden, mely-
nek neve még tizenöt éve is 
H a m z s a b é g ,  s v á b u l 
Hanselpeck volt. Vajjon nincs 
közöttünk az érdi müezzin, a 
foltozó varga, az Aga és a 
szörbetárús utódja?

Szépségkirálynő választás
III. Érd Szépe

Legyél TE  2016 Királynője! 
Viseld TE a gyönyörű ZEMA porcelán koronát!

JELENTKEZZ TE IS! 
A feltételeket megtalálod a verseny

facebook és weboldalán!

Grafikai 
partnerünk:

Érd SzépeÉrd SSzépe

Érd Szépe választás régiós rendezvény sorozat,
ahol Érd és a környező települések

(Diósd,Tárnok, Százhalombatta, Sóskút,
Pusztazámor, Törökbálint, Budaörs) 

jelentkező lányaiból kerül 
megválasztásra a királynő.

Jelentkezés és információ:
nevezes@erdszepe.hu

     facebook.com/erdszepe
www.erdszepe.hu

Minden jelentkezőt szeretettel
várnak a szervezők: Bada Zoltán,

versenyalapító-szervező és
Tórizs Hajnalka, versenyigazgató.

Urbán László: Sajtótükör – Nemzeti Újság, 1927. március. 2.

Az érdi müezzin
(Részletek a m. kir. Hadtörténelmi  
Muzeum rádióelőadásából)

A m. kir. Hadtörténelmi Muzeum Aggházy 
Kamil igazgató alatt agilis és a modern élet kö-
vetelményeivel számoló módon igyekszik 
programját megvalósítani. Történelmi séták, 
felolvasások, előadások, érdekes és a művelt 
nagyközönség számára szerkesztett havi folyó-
irat, a „Hadimuzeumi Lapok”, továbbá 
könyvalakú kiadványai, filmjei s a rádió útján 
kivánja a történelmi érzéket belevinni a közön-
ség tudatába. A történelem nem a szakmabeli 
historikus magánügye, tehát kell, hogy a közön-
ség lelki ügye legyen. A jelen a múltban gyöke-
redzik, a múlt a jövő biztosítéka. Ha a nagy euró-
pai nemzetek, az angol, a francia, német és 
olasz – technikai kultúrájuk nagyvonalú fejlett-
sége mellett – vállalhatják a legszélsőségesebb 
nemzeti konzervativizmust a nacionalista so-
vénség határáig, azt a kis nemzeteknek létfönn-
tartó kötelességük szintén vallani és megvalósí-
tani. Résztvett a gödöllői és mohácsi kiállításo-
kon, rendezte a mohácsi veszedelem 
négyszázéves évfordulójával kapcsolatosan a 

csatatéren lévő u. n. Török-dombon 
Ridvanbegoglu Hüszrev bej török követ jelenlé-
tében azt a megemlékezést, melynek előadói 
Gyalokay Jenő ezredes és Aggházy Kamil 
muzeumi igazgató voltak. Létrehozta a II. Lajos 
király és serege 1526 julius 20 – augusztus 21-iki 
buda-mohács útját feltüntető emlékműsoroza-
tot, mely mint egy hadjárat vonalának megjelö-
lője az egész világon egyedül áll. Újabban kez-
deményezte a vidéki városok műemlékvédő 
egyesületeinek megalakulását, mellyel ezek a 
Műemlékek Országos Bizottságát fogják mun-
kájában segíteni, másrészt a községek idegen-
forgalmát, turisztikáit, helyi szineinek ápolását, 
védelmét fogják felkelteni és megszervezni. 
Ilyen a jelenleg folyó rádióelőadás - sorozat is, 
mely tegnap este Érd község példáján foglalta 
össze azt, amivel a magyar falu kultúráját emel-
ni lehet. Aggházy Kamil muzeumi igazgató fen-
ti programjának összefoglaló ismertetése után 
Bevilaqua Béla dr. előadása következett, mely-
ből az alábbi részleteket közöljük.

TÉVÉ

Tíz éves a városi televízió

KÖNYV

Montágh Imre: Mondd ki szépen!
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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. október 26-tól november 1-ig

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

PROGRAM

Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cse-
réje, vására
2015. november 7-én, szombaton 9–12 
óráig

HALÁSZ JUDIT KONCERT
Kezdődhet a mulatság!
2015. november 7-én, szombaton 16 
órakor

KIÁLLÍTÁS
KAMARATEREM
Nagypetri Művésztelep: 
Varázslatos Kalotaszeg
Megtekinthető 2015. november 8-ig

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Dr. Vasvári Béláné: A szövés 
varázsa
Megtekinthető 2015. október 31-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Révész László és Sebők Fe-
renc kiállítása
A Duna-Art Fotóklub tagjai-
nak közös tárlata

KLUBÉLET

Vitalitás Klub
Dr. Dániel József: Az elektro-
nikus kereskedelem fejlődése
2015. október 26-án, hétfőn 17 órakor

Meridian torna ingyenes 
gyakorló klub
Hétfőnként 9 órakor

Szókratész Klub
Minden páros héten kedden 15–16 óráig

Duna-Art Fotóklub
Minden páratlan hét keddjén 18 órakor
Helyszín: Lakótelepi Kluböve-
zet, Enikő u. 2.

Guzsalyas 
kézimunkaszakkör
Minden csütörtökön 

15-től 18 óráig
Szövő szakkör
Minden szerdán 
14.30-tól 18 óráig

Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet, Enikő u. 2.

Vezeti: Tamaskáné Jakab Margit 
Tel.: 06 30 213 1209

A szakkörökhöz folyamatosan 
lehet csatlakozni!

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Kézimunkaklub
Minden harmadik szombaton 10 
órakor

ELŐZETES

ZORÁN TURNÉ 2015
Kétórás élő koncert!
2015. november 11-én, szerdán 19 óra-
kor

SZÍNHÁZBÉRLET 2015. 
ŐSZ III/2.
Ma estére szabad a kecó, 
avagy a londoni szextett
Bulvár burleszk két részben
2015. november 15-én, vasárnap 15 
órakor

ÜNNEP
Vásáry André adventi kon-
certje
Belépő: 2000 Ft. Jegyek elővé-
telben kaphatók a művelődési 
központ pénztárában.
2015. december 4-én, pénteken 18 
órakor

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

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

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

PROGRAM
ELŐADÁS – A KÉSZ érdi cso-
portjának meghívására
Dr. Kubassek János: A Hi-
malája magyar remetéje – 
Kőrösi Csoma Sándor útja 
Erdélytől a Himalájáig
2015. november 5-én, szerdán 18 órakor

ÁLLANDó KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi fel-
fedezők
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

3276 Expedíciós nap, a mú-
zeumalapító Balázs Dénes 
geográfus újraolvasva
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

Hely- és sporttörténeti kiál-
lítás
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

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

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS
A hosszú fehér felhők föld-
jén – Kércz Tibor új-zélandi 
természetfotói
Megtekinthető december 31-ig.
A kiállításra a belépés díjta-
lan!

A Múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, 

közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Esküvő, gyerek programok, 

politikamentes 
rendezvények. Információ: 

Kovács Nóra 06-23-363-036.

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

Rendezvényeinkről, a könyv-
tár szolgáltatásairól és díj-
szabásáról érdeklődjön a fen-
ti telefonszámon vagy honla-
punkon. A könyvtár részle-
geibe 18 éves korig és 70 éves 
kor felett INGYENES a be-
iratkozás. Családi jegy váltá-
sa, érvényes diákigazolvány, 
pedagógusigazolvány és 
nyugdíjasigazolvány is ked-
vezményre jogosít. A fenti 
kedvezmények a zenei könyv-
tár nem hagyományos típusú 
anyagának (CD, DVD) köl-
csönzésére nem vonatkoz-
nak!

FELNŐTT KöNyVTÁR
Fotókiállítás: Könyvtáros 
portrék – az érdi könyvtáro-
sok civilben
2015. október 5-től 31-ig

GyERMEKKöNyVTÁR
Tökfesztivál
Kreatív foglalkozás csopor-
toknak. A csoportokat csak 
telefonos egyeztetés után 
tudjuk fogadni. Kérjük, hogy 
időpontot legalább egy héttel 
előre egyeztessenek!
Októberben folyamatosan

ZENEI KöNyVTÁR
Visszatekintő
Válogatás korábbi rajzpályá-
zataink díjnyertes munkái-
ból – III. helyezettek és Kü-
löndíjasok
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: zár-
va
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

2030 Érd, Alsó u. 2.
E-mail: erdigaleria@gmail.
com
Tel.: 06-23-360-143
A Galéria vasárnap és hétfő 
kivételével nyitva 10–18 óráig

Kovács Johanna képzőmű-
vész kiállítása
A kiállítás megtekinthető 2015. 
november 14-ig

OKTóBER 26., HÉTFŐ
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Jazzland ism. 28. rész
20.00  Labdarúgó-mérkőzés 

Érd–DTC Futball
21.40  Közlekedés XXI.  15/2. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
22.10  Vastagbélrák 

Ismeretterjesztő sorozat 4/4. rész
23:00  Fogadóóra
23:30  Fény-Kép Kulturális magazin
00:00  Híradó
00:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 27., KEDD
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fény-Kép Kulturális magazin
20.00  Vámos Miklós műsora 29. rész
20:55  Polgár-társ Vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
21:25  Híradó
21:40  Párbeszéd
21.55  Örökségünk 15/2. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
22.25  Tea két személyre 29. rész
22.55  Híradó
23.10  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 28., SZERDA
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás 

Sportmagazin
20.00  KalandoZoo 29. rész
20.30  Híradó

20:45  Eldorádó színes, fekete-fehér magyar 
filmdráma 12 éven felülieknek! R: 
Bereményi Géza

22:25  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

22.40  Érdi Panoráma 
 heti események összefoglalója

23.10  Mozgás Sportmagazin
23.40  Híradó
23:55  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 29., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől
20.00  Tea két személyre 30. rész
20.30  Sztárportré 17. rész
21.00  Híradó
21.15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
21:30  Örökségünk 15/2. rész
22:00  Fény-Kép kulturális magazin
22:30  Mozgás Sportmagazin
23:00  Vastagbélrák 4/4 

Ismeretterjesztő sorozat
23:50  Híradó
00:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 30., PÉNTEK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 30. rész
20.00  Jazzland 29. rész
20.30  Portugál színes, magyar játékfilm, 

R: Lukáts Andor
22.05  Híradó

22.20  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

22:35  Fogadóóra 
kérdezzen a polgármestertől

23:05  Mozgás Sportmagazin
23:35  Híradó
23:50  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

OKTóBER 31., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

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

társadalmi magazin
20.00  Épitészet XXI. 15/2. rész 

ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

20:30  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

21.00  Eldorádó színes,fekete-fehér magyar 
filmdráma,12 éven felülieknek! R: 
Bereményi Géza

22:40  Örökségünk 15/2 
Ismeretterjesztő sorozat

23:10  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

NOVEMBER 1., VASÁRNAP
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Tea két személyre 30. rész ism.
20.00  Polgár-társ ism. Vallási, nemzetiségi, 

civil társadalmi magazin
20.30  Épitészet XXI. 15/2. rész ismeretter-

jesztő film korunk építészetéről
21.00  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója
21.30  Csak tükörben
21:40  Portugál színes, magyar játékfilm, 

R: Lukáts Andor
23.15  Érdi Panoráma ism.

Meghívó
Szeretettel meghívunk 2015. október 24-én 10.00–14.00 óra között a

FÉSZEK GYERMEKVÉDŐ EGYESÜLET
GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA

javára szervezett 

JóTÉKONySÁGI 
FUTÁSRA

Helyszín: 2030 Érd, Római út 9. 
– (Gát, Termál parkoló)
A rendezvény Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának támo-
gatásával kerül megrendezésre.
A rendezvény további támo-
gatói:
• SZEKERES ADRIEN énekes-
nő, dalszerző
• érdi futók, önkéntes segítők
Mindenki maga döntheti el, hogy 
mekkora összeggel támogatja 
otthonunk lakóit. Nincs kötelező-
en teljesítendő táv, mindenki any-
nyit fut, amennyi jólesik neki.
Fontos, hogy gyere el, 
érezd jól magad! Segíts, 
hogy segíthessünk!
A támogatásra a futás regisztrá-
ciójánál, a helyszínen is lehető-
ség van, illetve történhet banki 
átutalással is a Fészek Gyermek-
védő Egyesület OTP Bank Nyrt.-
nél vezetett bankszámlájára: 
11742111-20027928

(Kérjük a támogatóinkat a közle-
mény rovatba írják be: „Jótékony-
sági futás”)
Program:
10.00 megnyitó, rövid bemutatko-
zás, köszöntők
10.10 bemelegítés Bartos Dávid 
IRONMAN-triatlonistával
10.30–13.00 Futás
Távok min. 1 km, max. km nincs 
meghatározva, de időben 13.00-ig 
mindenkinek célba kell érkeznie. 
A futás ideje alatt a színpadon 
színes programokkal várjuk az 
érdeklődőket, támogatókat.
13.00 Futás zárása
13.30 Rendezvény zárása: Köszö-
netnyilvánítás a támogatók felé.
Érdeklődni a szervezőnél: 
Biri Imre  0630 822 2034, illetve a 
facebookon lehet.

Az eseményre mindenkit szeretettel várunk!

 

MEGHÍVÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK 

 
AZ ÉRDI KAMARAZENEKAR 

ünnepi hangversenyére 
az 1956-os forradalom emlékére 

 
Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ 

Időpont: 2015. október 23-án (péntek) 12.30 órakor, 
Érd MJV Önkormányzatának ünnepi megemlékezését követően 

 
 

MŰSOR: 
 
 

 Erkel Ferenc: Palotás a „Hunyadi László” című operából 
 Weiner Leó: Divertimento 
 Fekete Gyula: Divertimento 
 Bartók Béla: Erdélyi táncok 

 
 

Koncertmester: Czidorné Kerecsányi Erika 
Művészeti vezető: Rédai Erzsébet 

 
 

A BELÉPÉS DÍJTALAN! 
 
 

A zenekar fő támogatója az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 

Operett NagykONcert

Főszerepben a 100 éves

csárdáskirálynő
2015. október 28. 19 óra
Szepes Gyula Művelődési

Központ
Jegyek elővételben már
kaphatók a helyszínen!
Cím: Érd, Alsó utca 9.
Telefon: (23) 365-490

a Pesti Magyar Operett Színpad bemutatja

sztárvendég:
OsZVAld MArikA

kossuth-díjas,
Érdemes Művész

Buch Tibor Egyházi Gézaköll Babett Mádi Piroska Vágó Zsuzsi Göth Péter

További művészeink:
(A szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!)

28
52
15
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I. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése /2015. (IX.24.) határozata 
alapján pályázatot hirdet a városban lé-
tesült épületek építészeti színvonalának 
díjazására.
A pályázat célja, hogy a díjban részesí-
tett és publikálásra kerülő megvalósult 
épületek minta értékkel szolgáljanak a 
városunkban egyre növekvő számban 
építkezők számára. A pályázat elősegít-
heti az épített környezet alakításában 
közreműködők – döntéshozók, beruhá-
zók, tervezők, kivitelezők – közötti kap-
csolat javítását. Lehetővé teszi, hogy a 
közvélemény figyelmét felhívjuk épített 
környezetünk fejlesztésének fontossá-
gára.
II. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL 
FELTÉTELEI
A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén megvaló-
sult városépítészeti alkotással (épület, 
létesítmény, kertépítészeti terv stb.) 
részt vehet minden olyan személy, aki a 
megvalósításában felelős tervezőként 
közreműködött, és a pályázati kiírás fel-
tételeit magára nézve kötelezőnek is-
meri el. Az épület, alkotás megvalósítá-
sában közreműködők együttesen je-
lentkezhetnek, egy épület, épület-
együttes egyéb alkotás csak egy pályá-
zatként vehet részt a pályázaton. 
Amennyiben a tervező egyedül nyújtja 
be a pályázatot, akkor ehhez mellékel-

nie kell a tulajdonos, illetve annak kép-
viselője írásos beleegyezését. Ha a tulaj-
donos nyújtja be a pályázatot, akkor az 
építész-tervező írásos beleegyezését 
kell mellékelnie. A kivitelezőnek az épí-
tész-tervező és a tulajdonos írásos bele-
egyezését egyaránt mellékelnie kell. A 
pályázatra csak olyan épülettel lehet 
jelentkezni, amelynek tervezője azonos 
az építési és használatbavételi enge-
délyben feltüntetettel.
Egy-egy kiemelkedő színvonalú építé-
szeti alkotás díjazására független sze-
mélyek (szak- és magánemberek), ill. 
szervezetek is javaslatot tehetnek, ami 
alapján a Városi Főépítész felkéri a ter-
vezőt és az építtetőt a pályázaton való 
részvételre.
Feltétel továbbá:
•  A  pályázat  beadásának  időpontját 
megelőző három éven belül került sor az 
épület, ill. egyéb létesítmény használat-
bavételi engedélyének megadására, jó-
váhagyására megvalósítására, létreho-
zására
•  Építésnél,  telepítésnél  az  országos 
szakmai előírásokat és az érvényes sza-
bályozási tervben rögzített előírásokat 
maradéktalanul betartották, az enge-
dély kiadását követően a megvalósítás 
során építésrendészeti eljárásra okot adó 
szabálysértés nem történt.
•  A pályázók és az ehhez hozzájárulásu-
kat adók vállalják a teljes nyilvánosságot.

•  A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bírá-
ló  Bizottság  számára  –  ha  a  Bizottság 
kéri – a létesítmények és azok környeze-
tének részletes megtekintését, feltéve, 
hogy a látogatás időpontjáról szóló érte-
sítést legalább 8 nappal korábban meg-
kapják. 
III. PÁLYÁZATOK BEADÁSA
A pályázatot 2015. október 23-ig kell az 
érdi Polgármesteri Hivatal Főépítészé-
hez személyesen vagy postán eljuttatni 
(2030 Érd, Alsó u. 1., Polgármesteri Hi-
vatal II. emelet 209.).
A pályázati dokumentációt zárt boríték-
ban (a pályázat megnevezését feltün-
tetve) elhelyezve, egybekötve (vagy 
fűzve) kell összeállítani.
A Bíráló Bizottság a határidő után vagy 
hiányosan benyújtott pályaműveket ki-
zárhatja a pályázatból. A pályázók azzal, 
hogy pályázatukat benyújtották, a pá-
lyázati kiírás feltételeinek és a Bíráló Bi-
zottság döntésének alávetik magukat.
IV. PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ 
MUNKARÉSZEK
A pályázatra benyújtandó munkarészek 
az alábbiak:
nevezési lap, továbbá a nem pályázó, de 
érintett tervező és (vagy) építtető, meg-
bízó hozzájárulási nyilatkozataival (eze-
ket csomagoláson belül kell elhelyezni),
teljes építési engedélyezési vagy jóvá-
hagyási tervdokumentáció, eredeti 
vagy még értékelhető méretűre kicsi-
nyített méretarányban (műszaki leírás, 

alaprajzok, metszetek, homlokzatok, 
helyszínrajz),
építési és használatbavételi engedély, 
vagy egyéb létesítmény esetén az ezzel 
egyenértékű okirat,
fényképek: legalább 4 db a létesítmény-
ről, különböző nézőpontokban felvéve.
A dokumentáció legkisebb mérete A/4, 
legnagyobb mérete A/3 lehet.
V. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
 A Bíráló Bizottságot a Város Polgármes-
tere, Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Városfejlesztési, Üzemeltetési 
és  Vagyongazdálkodási  Bizottságának 
Elnöke,  az  Oktatási  és  Művelődési  Bi-
zottság Elnöke, a Pest Megyei Építész 
Kamara Elnöke, felkért építész oktató, 
vagy más szaktekintély, és a Városi Fő-
építész  alkotják.  A  Bizottság  elnöke  a 
Polgármester, előadója a Városi Főépí-
tész. A Bíráló Bizottság egyszerű több-
ségi szavazással dönt.
VI. PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, DÍJA-
ZÁSA
1. A pályázatok elbírálásának főbb 
szempontjai az alábbiak:
• az épület, létesítmény, telepítése, kör-
nyezetbe illesztése,
• az alaprajzi és a térbeli belső elrende-
zés megoldása, 
• a létesítmény építészeti formálása,
• a szerkezet kialakítása, a részletképzé-
sek színvonala.

2. A Bíráló Bizottság a beérkezett pálya-
műveket a beadási határidőtől számí-
tott 15 napon belül elbírálja és javasla-
tot tesz a Képviselő-testületnek a díja-
zásra.  Egy évben legfeljebb két díj ad-
ható ki.
3. A pályázat díjazására az Érd Város Ön-
kormányzata által adományozható dí-
jakról és kitüntetésekről szóló önkor-
mányzati rendelet szerinti összeg (je-
lenleg Érdi Építészeti Nívódíj összege 
200.000,- Ft) áll rendelkezésre. A díja-
zott pályázatok alkotói emlékplakettet 
és oklevelet vehetnek át.
VII. A PÁLYAMŰVEK BEMUTATÁSA, 
VISSZAADÁSA, FELHASZNÁLÁSA
A pályázaton eredményt elért pályamű-
vek a helyi sajtóban bemutatásra kerül-
nek. A díjazásban nem részesített terve-
ket az eredményhirdetéstől számított 
fél éven belül lehet átvenni személye-
sen a városi főépítésznél.

INFORMÁCIÓ
A pályázati kiírás és nevezési lap 
2015. szeptember 28-tól beszerez-
hető Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Főépítészi Cso-
portjánál (2030 Érd, Alsó u. 1. II. 
emelet 209.), ill. a www.erd.hu 
honlapról letölthető. További fel-
világosítással szolgál Korsós 
Monika a 06 23 522 396 telefonszá-
mon.

ÉRDI ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT 2015.

Mint azt szerte a városban 
sajnos gyakran tapasztal-
juk, a köz területeken elhe-
lyezett szelektív hulladék-
gyűjtőknél – annak ellené-
re, hogy munkatársaink fo-
lyamatosan ürítik az edé-
nyeket – gyakran hulladék-
kupacok láthatóak, ame-
lyek joggal irritálják a jóér-
zésű állampolgárokat. 
Ezért szeretnénk ezúton is 
felhívni mindazok figyel-
mét, akik a szelektív hulla-
dékgyűjtő szigeteket 
igény be veszik, azok helyes 
használatára. 
Az egyes szigeteken általá-
ban három darab gyűjtő-
edény van kihelyezve. 
Mindegyikre ráírva, hogy 
az előzetesen otthon, kü-
lönválogatva gyűjtött mű-
anyag, papír és csomagolá-
si (italos, konzerves) üve-
gek melyik edénybe valók. 
Kérjük az érintetteket, hogy 
a feliratnak megfelelő gyűj-
tőbe mindig rakják bele az 
imént megnevezett há-
romféle hulladékot. Ameny-

nyiben átmenetileg már 
nem helyezhető el az 
edényben több hulladék, 
szíveskedjenek másik szi-
getet igénybe venni, vagy 
megvárni, amíg kiürítésre 
kerül, vagy papír és mű-
anyag esetében a házhoz 
menő szelektív gyűjtőjárat-
hoz rakják ki, esetleg a Sas 
utcai hulladékudvarban ad-
ják le.   
Tilos bármilyen hulladék 
gyűjtőedényeken kívüli 
lerakása, leszórása, ott-
hagyása – a gyűjtőedé-
nyek mellett is! Aki ezt 
nem tartja be, azt kockáz-
tatja, hogy közterületen 
való szemetelés miatt 
50.000.- Ft büntetést kell fi-
zetnie. 
Ismételten felhívjuk a fi-
gyelmet, hogy cégünk hul-
ladékszállítási szolgáltatá-
sainak igénybe vételével 
mindenki meg tudja oldani 
a háztartásában keletke-
zett lom, sitt, szennyvíz,  
egyéb hulladék elhelyezé-
sét, elszállíttatását: heti 

kukaürítés, házhoz menő 
szelektív hulladékgyűj-
tés, szelektív hulladék-
gyűjtő szigetek, házhoz 
menő lomtalanítás, 
szenny víz sz ippantás , 
hul ladékudvar (Sas utca 
2.) szolgáltatásainak 
igénybe vétele. Ügyfél-
szolgálatunk (az Érdi Újság 
minden számában megta-
lálható az összes elérhető-
ségi információ) bármilyen 
hulladékkezeléssel kapcso-
latos kérdésben szívesen áll 
polgáraink rendelkezésére.  
Városunk rendezett képé-
nek és tisztaságának meg-
óvása érdekében kérjük a 
jóérzésű polgártársainkat, 
hogy segítsenek a hulla-
dékgyűjtők körüli rend és 
tisztaság fenntartásában, 
és ha szemetelőket észlel-
nek, jelezzék a Közterület 
Felügyelet felé, vagy a 06-
30-2000-800, 06-30-621-
2596 telefonszámokon. 
Tegyünk közösen városunk 
tisztaságáért!

  Az ÉTH sajtószolgálata       

FELHÍVÁS
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyes használatára

Bursa Hungarica ösztöndíj
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együttműködve, a 44/2015. (IX.17.) 
KÖMÜB határozata alapján ezennel kiírja 2016. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban 
való részvételének támogatása.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kor-
mányrendelet 18.§ (2) bekezdése alapján kizárólag az ön-
kormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel ren-
delkezők részesülhetnek.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-
Bursa rendszer) regisztráció szükséges, majd a pályázatot 
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a köte-
lező mellékletek csatolásával lehet benyújtani.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz törté-
nő benyújtásának határideje: 2015. november 9.
A részletes pályázati felhívások a www.erd.hu honlap Pá-
lyázatok, álláshirdetések rovatából letölthetők, vagy át-
vehetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 
(Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza fsz.).

KIBŐVÜLT AZ ÉTH SZOLGÁLTATÁSA
Szennyvízszippantáshoz is hívható az ÉTH 
Örömmel tájékoztatjuk az ellátási területünkhöz (Érd–Di-
ósd–Tárnok) tartozó valamennyi kedves ügyfelünket, hogy 
hulladékgyűjtő szolgáltatásunk kibővült és ezentúl szenny-
vízszippantással is foglalkozunk. 
A szennyvízszippantást területünkön, kötelező közszolgálta-
tói minőségében cégünk egy darab szippantós autó beszer-
zésével, ezentúl önállóan, saját tevékenységi körben végzi. 
Kérjük, hogy akik igénybe szeretnék venni szolgáltatásun-
kat, érdeklődjenek központi ügyfélszolgálatunkon (telefon: 
06-70/466-6060, vagy 06-23-522-600, e-mail: eth@eth-eth.
hu) ahol megrendelhetik a szippantást is.    
Lakossági áraink: 1630.- Ft/köbméter (nettó ár),
a szolgáltatás bruttó ára: 2070.- Ft/köbméter 
Szívesen állunk közületi megrendelőink rendelkezésére is, 
kérjük őket, hogy igénybejelentésüket szintén az ügyfél-
szolgálaton tegyék meg. 
Tegyünk közösen városunk tisztaságáért!

                                                                    Az ÉTH sajtószolgálata

Érd Megyei Jogú Város 
Jegyzője felhívja a lakos-
ság figyelmét az avarége-
téssel kapcsolatos szabá-
lyok fokozott betartására.

Érd Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az in-
gatlanok és közterületek 
tisztántartásáról és a szer-
vezett hulladékkezelési 
közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 
23/2005. (VII. 01.) számú 
önkormányzati rendelete 
alapján:

Avart és kerti hulladékot 
csak jól kialakított tűzrakó 
helyen és telken szabad éget-
ni úgy, hogy az az emberi 
egészséget és a környezetet 
ne károsítsa, és az égetés hő-
sugárzása kárt ne okozzon.

Az égetendő kerti hulladék 
nem tartalmazhat más kom-
munális, állati eredetű, illetve 
ipari eredetű hulladékot (pl. 
PVC, veszélyes hulladék).

A szabadban tüzet gyújta-
ni, tüzelőberendezést hasz-
nálni csak úgy lehet, hogy az 
a környezetére tűz- vagy rob-
banásveszélyt ne jelentsen. A 
szabadban a tüzet és üzemel-
tetett tüzelőberendezést őri-

zetlenül hagyni nem szabad, 
s veszély esetén, vagy ha arra 
szükség nincs, a tüzet azon-
nal el kell oltani.

A tüzelés, a tüzelőberen-
dezés használatának színhe-
lyén olyan eszközöket és fel-
szereléseket kell készenlétbe 
helyezni, amelyekkel a tűz 
terjedése megakadályozha-
tó, illetőleg a tűz eloltható.

A kert tisztán tartása céljá-
ból az avar, kerti hulladék a 
tűzvédelmi előírások betar-
tásával elégethető.

Az avar és kerti hulladék 
égetése a város egész terüle-
tén minden év február 15. és 
április 30., valamint októ-
ber 15. és november 30. kö-
zött engedélyezett.

Tilos vasárnap és ünnepna-
pokon, illetve az azt megelő-
ző napon délután 16 óra 
után, illetve, ha az illetékes 
miniszter fenti időszakban 
tűzgyújtási tilalmat rendel el.

Tilos az avar és kerti hulla-
dék égetése az orvosi rende-
lők, hitéleti középületek, az 
iskolák és óvodák, szociális 
intézmények 100 m-es körze-
tében munkanapokon 18.00 
óra előtt, valamint hitéleti 

középületek esetében a szer-
tartások ideje alatt is.

Érd Felső-Parkváros M7 au-
tópályán túli területein tilos 
az avar és kerti hulladék ége-
tése. Az avar és kerti hulladék 
égetésére csak vírusos, bak-
tériumos, gombás vagy 
egyéb fertőzéskor kerülhet 
sor.

A fenti jogszabályok meg-
sértése esetén a közösségi 
együttélés alapvető szabá-
lyairól, valamint ezek meg-
szegésének jogkövetkez-
ményeiről szóló 34/2013. 
(XI. 7.) önkormányzati ren-
delet alapján 50.000,- Ft-ig 
terjedő helyszíni bírság, il-
letve természetes személy 
esetén 200.000,- Ft-ig, jogi 
személy esetén 1.000.000,- 
Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírság szabható ki.

Kérjük a lakosságot, 
hogy az avarégetéssel kap-
csolatos előírásokat – 
mindannyiunk egészségé-
nek megóvása érdekében 
– önként teljesítsék.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

F E L H Í V Á S
Az avarégetés szabályainak betartására

KöZÉRDEKű
TÁJÉKoZTATÁS
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy az Érd és Térsége Víziközmű Kft. 
Üzletszabályzata  a Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatal 2015. szeptember 25-ei jóváhagyásá-
val módosult.

Az egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat 1. 
sz. módosítása 2015. szeptember 30-tól hatályos, a jó-
váhagyott módosítások a hatálybalépés előtt megkö-
tött szerződésekre is érvényesek.

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. új Üzletszabályzata 
az Érd, Felső u. 2. alatti ügyfélszolgálati irodában elér-
hető, a http://www.erdivizmuvek.hu internetes olda-
lon hozzáférhető, és kérésére postai úton is díjmente-
sen rendelkezésre bocsátjuk.

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

4720 Ft/hó
OKOS CSOMAGBAN

Az ajánlat Érd területén DIGITV+DIGINet 1000+DIGITel 200-as
Okos csomagra, Új Előfizetőknek, 2 éves határozott idejű szer-
ződéssel érvényes és a szolgáltatás elindításától visszavonásig
érvényes. A bekötéshez műszaki felmérés szükséges. A tájé-
koztatás nem teljes körű, további részletek: 1272, www.digi.hu
*A hűségidőszak végéig. Azt követően a mindenkori ÁSZF
szerinti listaár fizetendő. Az Internet garantált le- és feltöltési
sebessége 25/20 Mbps DIGINet 100 csomag és 300/50 Mbps
DIGINet 1000 csomag esetén.
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A já l É d ül é DIGITV DIGIN 1000 DIGIT

JÖVÜNK!
ÉRD
ÖVÜNK!
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+

+
DIGITV
DIGINet 1000

DIGITel 200

1272 WWW.DIGI.HU
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KözérdeKű tájéKoztatás

Az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. Ügyfél-elégedettség 
mérést végez Felhasználói körében. 
Teszt alapú kérdőívünkben megkérdezzük Ügyfeleinket ügyintézése-
ik során gyűjtött tapasztalataikról, illetve szolgáltatásunkkal kapcsola-
tos elvárásaikról. A mérés célja szolgáltatásaink ügyfélközpontúságá-
nak növelése, és fogyasztói tájékoztatásunk minél gyorsabbá és köz-
érthetőbbé tétele. 
A kérdőív  2015. október 1–november 30. közötti időszakban elérhető 
a Társaság honlapján www.erdivizmuvek.hu.
A kérdőívet regisztráltan kitöltő Felhasználók között 2016. január 8-án 
30 db 16 GB-os pendrive kerül kisorsolásra.
Kérjük, ossza meg velünk véleményét, értékelje és véleményezze a 
Társaság szolgáltatói és ügyfélszolgálati tevékenységét. 

Köszönjük, hogy segíti munkánkat:
Érd és Térsége Víziközmű Kft.

BABA-MAMA 
FOGLALKOZÁSOK

A Szepes Gyula 
Művelődési Központban

KEREKÍTŐ
Kerekítőmondókás móka 0–3 éves 
korig. Cirógatós-lógázós-höcög te-
tős-dögönyözős-mondókázós-
éneklős móka furulyaszóval, magyar 
népdalokkal.
Vezeti: Kucsera Klára (20 418 6689, 
www.kerekito.hu)
Keddenként 9.30–11 óráig

BABA-MAMA KLUB
A cél, hogy kimozdítsák otthonról a 
kismamákat és megismertessék 
őket egymással. A foglalkozásokon 
mindig az évszakhoz és az ünnepek-
hez igazodnak. Vezeti Stibrányi Már-
tonné (30 238 0531) Minden máso-
dik hétfőn 10–12 óráig

RINGATÓ
Vedd ölbe, ringasd, énekelj! A foglal-
kozások az óvoda előtti korosztály-
nak szólnak, néhány hónapostól há-
roméves korig.
Vezeti: Bauerné Tóth Katalin énekta-
nár (20 343 0393, www.ringato.hu)
Szerdánként 9–9.30, 9.45–
10.15, 10.30–11 óráig

BUKFENC BABA–MAMA TORNA
Játékos mozgásfejlesztő torna 1–3 
éveseknek óvodapedagógus vezeté-
sével, sok mondókával, dallal, speci-
ális mozgásfejlesztő eszközökkel.
Vezeti: Marosi Edit (20 9338 272, 
www.gyerektorna.hu)
Péntekenként 9.30–10.30 óráig

Az Érdi Közterület-fenntartó 
Intézmény kezelésében lévő 
Ercsi úti köztemetőben talál-
ható, 2014. évi vagy koráb-
bi érvényességi idővel 
rendelkező temetkezési 
helyek újraváltására

(ide értve a jellemzően 
1990. előtt betemetett, illet-
ve újraváltott hagyományos 
sírokat, valamint a jellemző-
en 2005. előtt betemetett, 
illetve újraváltott urnafülké-
ket, urnasírokat).

Tekintettel arra, hogy a 
felhívási címben jelölt te-
metkezési helyek haszná-
lati ideje lejárt, azokat, az 
érvényben lévő rendelke-
zésekben biztosított jog-
körünknél fogva újravál-
tásra meghirdetjük.

Felkérjük tisztelt Ügyfe-
leinket, hogy akik a fenti 
temetkezési helyekkel 
kapcsolatosan intézkedni 
kívánnak, fáradjanak be a 
temetőirodába 2015. ok-
tóber 31-ig!

A koporsós sírhelyek lejá-
rati ideje – eltérő megállapo-

dás hiányában – az utolsó 
koporsós temetéstől számí-
tott 25 év, vagy az újraváltási 
számlán megjelölt dátum. 
A sírokba történő urna, illet-
ve exhuma maradványok 
behelyezése a lejárati időt 
nem hosszabbítja meg! Az 
urnafülkék, urnasírok, urna-
kripták esetén – eltérő meg-
állapodás hiányában – az 
első urna elhelyezésétől szá-
mít a 10 éves használati idő.

Lehetőség van készpén-
zes, illetőleg átutalásos fize-
tésre egyaránt. A sírhelyek 
újraváltásával  kapcsolato-
san a 06-23-365-144-es tele-
fonszámon, vagy a temeto@
ekfi.hu e-mail címen lehet 
érdeklődni.

Kérjük a tisztelt hozzá-
tartozókat, hogy lehetősé-
geikhez mérten próbálják 
meg a határidőn belül fel-
keresni irodáinkat, mert a 
lejárat után a fennálló ren-
delkezések értelmében az 
újra nem váltott temetke-
zési helyeket kiüríthetjük 
és értékesíthetjük.

A nógrádi hamvastól a kínai snoopys, keresztsze-
mesen át a ma népszerű kendőkig mindenféle 
és -fajta babahordozóval megismerkedhettek 
a résztvevők a Nemzetközi Babahordozó Hét 
október 13-ai érdi rendezvényén.

A Kötelék – Érd Térségi Kö-
zösség a Családokért civil 
csoport idén is különleges 
programmal várta a kisbabás 
és várandós anyukákat: meg-

tudhatták, hogyan hordoz-
zák, hordozták kicsinyüket a 
világ, illetve hazánk különbö-
ző tájain. Nógrádban például 
hamvasnak hívták a baba-
hordozó kendőt, ami még né-
hol most is megtalálható egy-
egy szekrényben.

Az ingyenes rendezvényen 
részt vevő anyukák tanácso-
kat kérhettek és kaphattak a 
meghívott szakértőktől, de 
mód nyílt a kötetlen beszélge-
tésekre is. Volt, aki azért jött, 
hogy kipróbálja, milyen hor-
dozóeszközt is válasszon, 
mások kíváncsiságból vagy a 
találkozás kedvéért.

– Három gyermekem van, 
az idősebbeket nem hordoz-

tam, a legkisebbet, a három 
és fél hónapos Abigélt viszont 
már születése óta. Egyálta-
lán nem látom hátrányát, az 
előnyeit viszont annál inkább: 
a kislányom nyugodtabb, 
mint a testvérei voltak, hiszen 
testközelben lehet, és köny-
nyebb így a közlekedés, a há-
zimunka is – mondta az egyik 
édesanya, Angyalné Frank 
Zsuzsa.

– A babahordozás – amel-
lett, hogy megkönnyíti az 
édesanya életét – a csecsemő 
testközelség iránti alapvető 
igényét elégíti ki – erősítette 
meg lapunknak Bognár 
Krisztina főszervező, aki 
szerint téves az a nézet, hogy 
a hordozással „elkényeztet-
jük” a babát.

– A kutatások azt mutatják: 
annak a babának, akit nem 
vesznek fel, ha sír, mondván, 
így edződik és tanul meg ma-
gában lenni, romlik a stressz-
tűrő képessége, és ez a felnőtt 

korára is kihat majd – mondta 
a tanácsadó, hozzátéve: a 
hordozás pozitívan hat a ba-
bák mozgásfejlődésére is. 
Nem kell attól félni tehát, 
hogy a kendőben a baba „el-
lustul”, amikor mozogni sze-
retne, úgyis lekéredzkedik 
majd.

A különféle babahordozók 
nem olcsók, ugyanakkor po-
zitívum, hogy használtan is 
nagyon jó minőségű darabok-

hoz juthatunk, és ha a gyere-
ket már nem hordozzuk, bár-
mikor eladhatjuk. Bár főleg 
az édesanyák kötik magukra 
gyermeküket, azért az apu-
kák is szívesen viszik a cse-
metéket kirándulások, séták 
alkalmával – érdemes tehát 
olyat választani, amit a férfi-
ak is szívesen viselnek – 
mondta még kérdésünkre a 
szakember.

 n ÁdÁm KATAlin

Babahordozók találkozója

Egy hosszantartó, folyamatos ölelés

Közös rajzolásra hívta az érdi gyerekeket a Magyar Földrajzi Múzeum. 
Míg tavaly azt vetették papírra az iskolások, hogyan képzelik el váro-
sunkat húsz év múlva, idén egy-egy Érdhez kötődő kedves emléküket 
festhették meg a The Big Draw fesztivál keretében.

A világ legnagyobb rajzo-
lós fesztiválja 2000-ben in-
dult Angliában, hogy nép-
szerűsítse a rajzolást. Tizen-
öt év alatt világszerte intéz-
mények százai – múzeumok, 
iskolák, művészeti közössé-
gek – csatlakoztak a rendez-
vénysorozathoz, köztük a 
Magyar Földrajzi Múzeum 
is, ahol tavaly rendezték 
meg első ízben a nagy közös 
rajzolást. Idén az Érddel 
kapcsolatos legkedvesebb 
emléküket örökíthették meg 
az iskolások október 16-án.

– A rajzokból összeáll Érd 
személyes története, ami 
nem a krónikákban vagy a 
történelemkönyvekben sze-
repel, hanem a gyerekek em-
lékezetében él. Így kapcsoló-
dunk az idei nemzetközi 
kampány jelmondatához, 
ami „Rajzoljunk történel-
met!” – mondta lapunknak 
Mácsai Anetta, az intéz-
mény igazgatóhelyettese.

Mint a múzeumpedagó-
gustól megtudtuk, tizenkét 
három-három fős csapat ér-

kezett az érdi iskolákból, 
közülük négyet díjazott a 
háromfős zsűri: Adi Zsu-

zsanna, a százhalombattai 
Matrica Múzeum munkatár-
sa, Lehoczki Zsuzsanna 
helytörténész, illetve Mácsai 
Anetta, aki elmondta azt is: 
a díjazottak között nem állí-
tottak fel rangsort.

Idén a Kőrösi iskola volt a 
legaktívabb, a helyezett cso-
portok is ebből az intéz-
ményből kerültek ki: egyiket 
negyedikesek alkották (Du-
dás Balázs, Hajnal Hanna, 
Eisenhoffer Kinga), kettőt 

pedig hatodikosok (Mészá-
ros Adrienn, Csóli Roland, 
Kiss Kíra, valamint Szoldi 
Viktória, Gábor Panna, 
Mihálovics Mínea), míg a 
negyedik csapat három he-
tedikesből állt: tag jai 
Dudics Tímea, Dudics Bar-
bara és Komlósi Kitti.

És hogy milyen élménye-
ket, emlékeket örökítettek 
meg a gyerekek? Volt olyan 
csapat, amely ik eg y 
Fundoklia-beli kirándulást, 
mások a Tökjó Fesztivált, 
majálist, focipályát, kézi-
meccset vagy éppen az Érd 
Körbét – bár ez utóbbival 
alkotójának gondjai akad-
tak: – Az a baj, hogy nem 
tudom, hogy kell bringázó 
tömeget rajzolni – nevetett a 
kislány.

Végül mindenkinek sike-
rült megoldani a feladatot; a 
hatalmas ív papírok megtel-
tek a festett élményekkel, 
amelyek mostantól nemcsak 
a gyerekek emlékezetében, 
hanem a múzeuméban is to-
vább élnek.  n Á. K.

H i R d e Tm É n y

The Big Draw a múzeumban

Rajzoljunk történelmet!

Adri, Kíra és Roli alkotás közben. 
Képükkel díjat is nyertek

Érdemes olyat választani, amit a férfiak is szívesen viselnek

Abigélt születése óta hordozza 
édesanyja
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Az Érd, Ádám utca 4 sz. alatt működő egész-
ségklinikánk a betegségekmegelőzésére,
gyógyításra, az emberi életminőség javítására
keresmegoldásokat.
A betegeinknek a ma-

gánrendeléseken segítsé-
get nyújtunk, illetve javas-
latot teszünk a gyógyulás-
hoz vezető legjobb megol-
dásokra. Célunk, hogy a
nálunk kezelt betegek
kellemes gyógyító környe-
zetben minél több infor-
mációhoz jussanak a be-
tegségükről, a gyógyulá-
suk lehetőségeiről. Sze-
retnénk azt is elérni, hogy
klinikánkon a kezelt bete-
geinknek javuljon az élet-
minősége. Orvosaink ma-
gasan képzett kórházi
főorvosok, elismert szak-
tekintélyek, akik tudásuk-
kal segíthetik az érintet-
tek gyógyulását.
Amikor a kedves páci-

enseink először jönnek
hozzánk, orvosaink kikér-
dezik őket a betegségük-
ről, a felírt gyógyszereik-
ről. Ezt követően átbeszé-
lik a lehetséges kezelése-
ket, terápiákat.
Gyógyításunk alapelve:

a betegeink egészségének
megőrzése! Nagyon fontos
gyógyító feladatnak tart-
juk, hogy aki hozzánk be-

tér, az a gyógyulását köve-
tően már nélkülünk is ké-
pes legyen fenntartani vi-
talitását, jó kedvét. Taná-
csot kap orvosainktól az
egészséges életmódra, a
mozgásterápiára, amit
nálunk gyakorolhat is.
Lehetőség van kiegészítő
kezelésként fogyókúrás
tanfolyam igénybevételé-
re, szakemberrel gyógy-
tornára és gyógymasz-
százsra. Egészségklini-
kánk alapelve: a páciense-
ink testi, lelki és szellemi
felépülése, és az ehhez
történő orvosi segítség
nyújtása.

Az egészségklinikán az
alábbi szakrendelések ve-
hetők igénybe:
Ultrahang-diagnosz-

tika; angiológia; reu-
matológia; gasztroen-
terológia; fogyókúrás
tanfolyam; neurológia;
üzemorvos; belgyógyá-
szat; gyógytorna.
Pácienseinket a beje-

lentkezés sorrendjében,
kellemes és kulturált kör-
nyezetben fogadjuk.
Jöjjenek hozzánk, érde-

mes!Bejelentkezés: 06-20-
264-5293 telefonszámon.
Honlapcímünk: www.

adamklinika.hu
Kellemes környezetben

minden gyógyulni vágyó
embertársunkat tisztelettel
és szeretettel várjuk. (X)

Horváth Andrea
ügyvezető

Érden, az Ádámutca
4-benmegnyitottuk
az egészségklinikánkat

Ha fa, akkor
Zso-fa!

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

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

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

T ű Z i f a T e l e p

Fabrikett-akció!

Szórt tűzifakiszállítvaÉrdre
2 m330.000Ft–3m343.000Ft

Kalodás tűzifa (vas, fa) • Fűrészpor

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

10 kg 650 Ft
1 raklap 60 Ft/kg

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

1

ZalaegersZegi 7 nap
XXV. évfolyam, 12. szám 

2015. április 1. 

Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 

ingyenes hetilapja

Először szereztek érmet a Magyar Kupában az érdi lányok

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

Érdi  Újság
Konyhakertek  
kerestetnek
Érd is csatlakozott az ott-

honi kertgazdálkodást 

népszerűsítő, Karcagról 

indított országos prog-

ramhoz, amelynek kereté-

ben Magyarország leg-

szebb konyhakertjeit dí-

jazzák majd. 

 n 3. oldal

Új háziorvosi  
rendelők

Három háziorvosi rendelő 

költözhet majd új helyre, 

ha egy magánbefektető a 

Felső utca 43. szám alatti 

ingatlanon megépíti az 

egészségház funkciót ellá-

tó épületet.

 n 6–7. oldal

Felújítások 
kezdődnek 
az iskolákban
Három iskola energetikai 

korszerűsítése kezdődhet 

meg a napokban a KEOP 

5.6.0 program keretében, 

mintegy 500 milliós for-

rásból. 
 n 14. oldal

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

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

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

Szálloda és sport-rehabilitációs központ is 

épülhet az Érd Aréna melletti területen
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Kedves  

Olvasóink!

Az Érdi Újság  

szerkesztősége  

2015. április 1-jétől 

új helyen, megújult 

környezetben  

várja partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:

2030 Érd, Felső u. 1.

telefonszámunk:  

06-23-520-117

Lapozzon bele  

az Érdi Újságba  

a facebookon is!

facebook.com 
/erdiujsag
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FODISZ-díjjal ismerték el a 
Móra iskola testnevelő tanára, 
Kevereschánné Szabó Mária 
munkáját. Tanítványai szer-
dán tizenkét arannyal tértek 
haza a megyei atlétikaver-
senyről, és már készülnek a 
tavaszi diákolimpiára, ahol 
minden évben kiemelkedően 
szerepelnek.

Tizenkét arany-, két ezüst- 
és két bronzéremmel, valamint 
számtalan helyezéssel tértek 
haza az Érdi Móra Ferenc Álta-
lános Iskola diákjai a Fogyaté-
kosok Országos Diák- és Sza-
badidősport Szövetsége 
(FODISZ) által rendezett Pest 
megyei atlétikai bajnokság 
őszi fordulójáról. A megméret-
tetésre október 14-én, Gödöllőn 
került sor, és nyolc településről 
érkeztek diákok – tudtuk meg 
Kevereschánné Szabó Mária 
testnevelő tanártól, a tízfős 
érdi csapat felkészítőjétől, aki 
hangsúlyozta azt is: a Móra is-
kola sajátos nevelési igényű 
diákjai a sportban tudnak leg-
inkább sikereket elérni.

– Diákjaim ezeken a bajnok-
ságokon évről évre jobban sze-
repelnek, és nagyon büszke 
vagyok rájuk, még akkor is, ha 
az őszi versenynek még nincs 
tétje. A tavaszinak annál in-

kább lesz, hiszen onnan a kü-
lönböző versenyszámok nyer-
tesei továbbjutnak az országos 
diákolimpiai döntőbe – mondta 
a tanárnő, aki remek csapatá-

ból három hetedikes, Csurán 
Mónika (3 arany, 1 ezüst), Ba-
log Mariann (3 arany) és Ra-
fael Dávid (2 arany), valamint 
a negyedikes Bandzi Viola (1 
arany) teljesítményét emelte 
ki. Mint mondta, az alsó tago-
zatos kislány felsősök ellen in-
dulva lett a 800 méteres síkfu-
tás bajnoka. 

A gödöllői versenyeket a 
szabadban, ömlő esőben bo-
nyolították le – igaz, a felké-
szülés is nehéz körülmények 
között zajlott, hiszen az iskolai 
sportudvar, valamint a torna-
terem állapota hagy kívánni-
valókat maga után. A diákok 
lelkesedésére, szorgalmára 
viszont nem lehet panasz.

– Négyszer voltam országos 
versenyen, nagyon sok érmem 
van már. Idén is indulni szeret-
nék az olimpián – mondta Ba-
log Mariann, aki a kislabda-
hajítás és a svédváltó mellett új 
számából, a súlylökésből is 
aranyat hozott. Osztálytársa, 
Csurán Mónika 400 méter sík-
futásból, távolugrásból, kislab-

dadobásból és svédváltóból 
hozott érmet, kedvence pedig a 
futás.

– Ha az idő engedi, kijárok 
futni a szabadidőmben is – 
mondta a hetedikes lány, aki 
az olimpiai döntőre még nem 
jutott el, de nagyon bízik ben-
ne, hogy tavasszal sikerül 
megváltania a jegyét Zánká-
ra.

Nemcsak a diákok, hanem 
felkészítőjük is rangos elis-
meréssel lett gazdagabb az 
ősszel: a FODISZ 2014-ben 
alapította meg a Fogyatéko-

sok Diáksportjáért Díjat, 
amelynek ezüst fokozatát 
idén szeptemberben a Móra 
iskola testnevelő tanára ve-
hette át, kiváló munkája elis-
meréseképp. Kevereschánné 
Szabó Mária hét éve van az 
intézménynél, diákjai rendre 
helyezésekkel és érmekkel 
térnek haza a megyei verse-
nyekről és a diákolimpiákról, 
ráadásul 2014-ben és 2015-
ben elnyerték a Pest megye 
legeredményesebb csapata 
címet is. 

n ÁdÁm Katalin

Nemcsak a járművezetők-
nek kell felkészülniük a hi-
deg időjárás miatt jelentősen 
megváltozott közlekedési vi-
szonyokra, hanem az autókat 
is alaposan át kell vizsgálni, 
fel kell szerelni azokkal az 
eszközökkel, amelyekre nyá-
ron nem volt szükség, de a tél 
beálltával nélkülözhetetle-
nek a biztonságos közleke-
désben – figyelmeztetett 
Kürti István rendőr őrnagy, 
az Érdi Rendőrkapitányság 
közlekedési osztályának ve-
zetője.

A közlekedési rendőrök 
már most fokozott óvatosság-
ra intik a járművezetőket, és 
arra is figyelmeztetnek, hogy 
időszerű átállni az őszi-téli 
vezetésre. Tapasztalatból 
tudjuk például, hogy minden 

évben óriási sor keletkezik a 
gumisoknál, miután leesik az 
első hó, pedig a nyári gumi-
abroncsokat jóval korábban 
ajánlatos lecserélni.

A legtöbb baleset azért kö-
vetkezik be, mert az autósok 
nem számolnak a csúszós út 
miatt jelentősen megnövő 
féktávolsággal, vagy a korai 
sötétedés miatti kisebb látó-
távolsággal – figyelmeztetett 
Kürti István, aki azt is java-
solta, hogy a kezdő járműve-
zetők próbáljanak meg forga-
lommentes úton vagy veze-
téstechnikai pályákon, biz-
tonságosabb körülmények 
között gyakorolni, hogy meg-
szokják az új útviszonyokat.

Az osztályvezető arra is 
felhívta a figyelmet, hogy az 
autók műszaki állapotát már 

októberben ajánlatos alapo-
san átvizsgálni, hogy megbi-
zonyosodjanak arról, megfe-
lelő állapotban van-e minden 

biztonsági berendezés és tar-
tozék. A leggyakoribb, hogy a 
hideg beálltával az akkumu-
látor felmondja a szolgálatot, 

ezért érdemes ellenőrizni, 
milyen állapotban van. Emel-
lett roppant fontos a gumiab-
roncsok cseréje és szükséges 
a világítás meg a fékrendszer 
ellenőrzése is.

Az őszi és a téli közleke-
dés egyik igen fontos kelléke 
még a jól működő ablaktörlő, 
valamint a megfelelő, fa-
gyásmentes ablakmosó fo-
lyadék vagy a páramentesí-
tő, hiszen ilyenkor gyakran 
hullhat csapadék, és a reg-
geli órákban meg alkonyat-
kor esetenként már fagyra 
és zúzmarára is lehet számí-
tani. Mindemellett a forga-
lomban nem árt a szokásos-
nál nagyobb követési távol-
ságot tartani, és a megszo-
kottnál kicsivel lassabban 
haladni, mert így is csök-

kenthető a balesetek kocká-
zata – tette hozzá a közleke-
désrendészeti vezető, aki 
szerint reggel érdemesebb 
inkább a megszokottnál ko-
rábban elindulni, így elke-
rülhető a váratlan forgalmi 
helyzetek miatti késés.

Mivel a hajnali és a korai 
szürkületben sokkal nehe-
zebben lehet észlelni a gyalo-
gosokat és a kerékpárosokat, 
érdemes a gyalogátkelők 
környékén figyelmesebben, 
még az eddigieknél is körül-
tekintőbben vezetni. Még 
csak most kezdődött az ősz, 
de már előfordult olyan bal-
eset a térségünkben, ami a 
csúszós út miatt következett 
be – zárta szavait Kürti Ist-
ván rendőr őrnagy.

n BÁlint Edit

A múlt hónapban városunkban is megtartotta 
első, alakuló összejövetelét a Boldogság klub, 
és október 26-án már a programsorozat máso-
dik témájánál tartanak: az optimizmus gyakor-
lását tanulják. A részletekről Bali Edina Zsanna 
szervező nyilatkozott lapunknak. 

A Jobb Veled a Világ Alapít-
vány Boldogságprogramja 
(boldogsagprogram.hu) Bag-
di Bella vezetésével, egy 10 
hónapos, mindenki számára 
teljesen ingyenes programso-
rozatot hívott életre. Ezen 
olyan boldogságfokozó tech-
nikák megismertetését, elsa-
játításának lehetőségét kínál-
ja fel az érdeklődőknek, ame-
lyek bizonyítottan segítik az 
élet teljesebb, örömtelibb meg-
élésében – emelte ki az érdi 
Bali Edina Zsanna, aki ön-
kéntesként vállalta, hogy vá-
rosunkban is megszervezi a 
havonta egyszer, minden hó-
nap utolsó hétfőjére tervezett 
összejöveteleket, mert saját 
meggyőződése, hogy a felnőt-
té válásunk legfontosabb fok-
mérője, amikor felelősséget 
tudunk vállalni az életünkért, 
és a boldogságprogram ebben 
mindenképpen segít.

A fenti honlapon rengeteg 
információ, érdekesség és 
napi feladat is várja a prog-
ramba bekapcsolódókat. Min-
den havi témához van munka-
füzet, azok számára, akik sa-
ját tempójukban szeretnék 
feldolgozni a témákat. Renge-
teg városban alakult már ha-
sonló klub, ahol személyesen 
találkozhatnak a boldogságu-
kért tenni akaró klubtagok, és 

közös feladatokkal, élmé-
nyekkel, egy újfajta közösség 
erejével segítik egymást a po-
zitív gondolkodás, a minden-
napok örömteli megélésében. 
A kutatási eredmények sze-
rint ugyanis a boldogság te-
rén mutatott egyéni különbsé-
gek 50 százalékáért a gének, 
10 százalékáért az életkörül-
ményeink, de 40 százalékáért 
mi vagyunk felelősek, vagyis 
az, hogy mit teszünk, hogyan 
gondolkodunk! Ezért is fon-
tos, hogy magunk irányítsuk 
tetteinket és stratégiáinkat.

Szükségtelen ecsetelnünk, 
hogy a magyar emberek az 
utolsók a boldogságlistán. 
Elégedetlenek, boldogtala-
nok, keserűek. Azt kell tehát 
megtanulnunk, amit legin-
kább nem tudunk, hogy mit 
adhatunk mi a másik ember-
nek! Tévhit, hogy az adás ki-
zárólag anyagi természetű 
lehet. A lényeg, hogy ez a 
programsorozat nem pszi-
chologizál, nem is spirituali-
zál, hanem egyszerű, min-
dennapi, könnyen elsajátítha-
tó módszerekkel segít egy ki-
csit a szemléletváltásban.

Az érdi Boldogság klub ok-
tóber 26-án, 17.30 órakor tart-
ja meg második összejövete-
lét, az Érdi Vigadó tetőtéri 
termében. n BE

Nemzetiségi délutánt tartott szombaton az Érdi 
Horvát Önkormányzat a Szepes Gyula Művelő-
dési Központban, hogy bemutattassák táncaikat, 
szokásaikat, viseletüket az érdieknek. Sem fellé-
pőkben, sem érdeklődőkben nem volt hiány.

Másodízben rendezte meg 
a helyi horvát önkormányzat 
ezt az ingyenes, mindenki 
számára nyitott nemzetiségi 
délutánt, amelyre több tele-
pülésről – Tökölről, Ercsiből, 
Dusnokról – is érkeztek fel-
lépők; mellettük természete-
sen a helyi Igraj Kolo tánc-
csoport is bemutatkozott. 

– Igyekszünk ápolni ha-
gyományainkat: bemutatko-
zó délutánokat tartunk, ren-
dezvényeken lépünk fel, és 
minden második pénteken 
táncházat rendezünk este 6 
és 8 óra között a volt ófalusi 
iskolában. Szeretettel vá-
runk mindenkit ezeken az 
alkalmakon – mondta la-
punknak Weszelovits Ist-
vánné, a nemzetiségi önkor-
mányzat elnöke, akitől meg-
tudtuk azt is: Érden 15–20 
olyan család él, amely rácok 
leszármazottja, és továbbvi-
szi a hagyományos kultúrát, 
de sok a betelepült horvát is. 
– Sajnos, ők nem túl aktívak, 
kevésbé vesznek részt prog-
ramjainkon. Ezúton is sze-
retném meghívni őket, csat-
lakozzanak hozzánk, hiszen 
különböző ügyekben is segí-
teni tudjuk a horvát nemzeti-

ségűeket – hangsúlyozta az 
elnök.

Weszelov its Istvánné 
maga is tagja az érdi Igraj 
Kolo tánccsoportnak. Mint 
kérdésünkre elmondta, kü-
lönleges viseletüket a szak-

könyvekben fellelhető ada-
tok alapján állították össze. 
– Azt mondják, hogy az érdi 
rácok főképp Bosznia-Her-
cegovinából és a dalmát vi-
dékről származnak. E két 
terület hagyományait ötvöz-
ve megpróbáltunk olyan vi-
seletet létrehozni, ami min-
denki számára otthonos – 
zárta szavait az elnök asz-
szony.

A nemzetiségi délutánon 
Antunovits Antal képviselő 
köszöntötte a jelenlévőket, 
majd a rendezvény fővédnö-
ke, T. Mészáros András pol-
gármester üdvözölte a fellé-
pőket és a vendégeket.

– Érd történelmét végig-
nézve látható: a rácok és a 
svábok jelentették az egész 
település magját. Szokták 
azt mondani, hogy mi nem 
szeretjük az idegeneket – ez 
azonban nem igaz. A magya-
rok békében megvannak, és 
eddig is megvoltak a nemze-
tiségekkel – emelte ki a pol-
gármester, aki azzal zárta 
szavait: a hazai politikai ve-
zetés azt szeretné, ha Ma-
gyarország a későbbiekben 
is Magyarország maradna, 

azokkal a nemzetiségekkel, 
amelyek évszázadok óta itt 
élnek, azokkal az emberek-
kel, amelyekkel közös kultú-
ránk, hagyományaink van-
nak.

A köszöntő szavak után a 
tánccsoportok mutatkoztak 
be, majd táncházzal és ven-
déglátással zárult a horvát 
nemzetiségi délután.

n Á. K.

Pest megye legeredményesebb csapata

Tizenkét arany a mórás diákoknak

Csúszós utak, gyengébb látási viszonyok – Készen áll az autó a télre?

Az autók műszaki állapotát 
már októberben ajánlatos ala-
posan átvizsgálni

Csurán Mónika (3 arany, 1 ezüst) és Balog Mariann (3 arany) a 
FODISZ-díjas Marcsi nénivel

A FODISZ 2014-ben alapította 
meg a Fogyatékosok Diák-
sportjáért Díjat

Boldogság klub ÉrdenKözös kultúra, közös hagyományok

Járd a kolót!

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

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Homlokzati Hőszigetelő akció!
az ár mellett… A minőség is számít!”

29
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Homlokzati
Hőszigetelő rendszer

1,5mm vakolattal
5 cm 1724 Ft/m2

6 cm 1879 Ft/m2

7 cm 2034 Ft/m2

8 cm 2189 Ft/m2

10 cm 2439 Ft/m2

12 cm 2809 Ft/m2

14 cm 3119 Ft/m2

16 cm 3429 Ft/m2

18 cm 3739 Ft/m2

20 cm 4049 Ft/m2

kőzetgyapot
5 cm 399 Ft/m2 10 cm 799 Ft/m2 15 cm 1199 Ft/m2

eps-100
lépésálló
2 cm 360 Ft/m2

3 cm 540 Ft/m2

4 cm 720 Ft/m2

5 cm 899 Ft/m2

6 cm 1080 Ft/m2

táblás ásványgyapot

UD 0,6 132 Ft/fm
CD 0,5 179 Ft/fm
CD 0,6 196 Ft/fm

UW75 0,6 239 Ft/fm
CW75 0,6 290 Ft/fm
UW100 0,6 299 Ft/fm
CW100 0,6 339 Ft/fm

gipszkarton
profilok

12,5 mm 489 Ft/m2
gipszkarton

λλD=0,035 W/mk!

λλD=0,039 W/mk!

5 cm 324 Ft/m2 10 cm 649 Ft/m2 15 cm 973 Ft/m2

λλD=0,039 W/mk!

Eklat

Nyitva tartás: H-P 8–17, Szo 8–13
Cím: 2030 Érd, Budai út 20. A/2 • Tel.: 06-30/290-48-77

-10%Parfüméria
• Óra • Pénztárca • Bizsu
• Táska • Sál • Kiegészítők

A hirdetés felmutatásá-
val 10% kedvezményt
kap a kedves vásárló.

Egy vásárlás alkalmával
egy kupon váltható be.

Készpénzre nem váltható.

Beváltási időszak:
2015.10.21–2015.10.3128
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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 28
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Igazi védelem a hideg ellen
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.
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Évek óta nagy küzdelmet és szoros eredményt 
hoz az Érdi VSE és a Diósdi TC-SELECT találkozó-
ja, amelyet különleges figyelemmel kísér a két 
szurkolótábor is. 

Már rögtön a meccs elején, 
az első érdi támadást követő-
en Kovács Béla került hely-
zetbe, de lövése a felső lécről 
a gólvonal elé pattant. Egy 
perc múlva Kelemen lépett ki 
a diósdi védők közül, lövését 
azonban a vendégek kapusa 
bravúrral paskolta szögletre. 
A gyors érdi helyzetek után 
kiegyenlítetté vált a játék. A 
pályán felváltva futottak a tá-
madások, de gólhelyzet egyik 
kapu előtt sem adódott. A biz-
tonságos védekezés mellett 
egyre nagyobb szerepet ka-
pott a találkozón a kontra já-
ték. Ez hazai szempontból kis 

híján eredményes is volt: a 
diósdiak szöglete után gyors 
hazai ellentámadást vezetett 
az érdi csapat, s Csizmadia 
emelése alig ment el a felső 
léc felett.

A második félidő első le-
hetősége a vendégek előtt 
adódott. Hazai labdavesz-
tés után Mojzer futott el a 
jobb szélen, beadásáról le-
késtek a csatárok. Vála-
szul Palásthy lövése a fel-
ső lécet érintve hagyta el a 
pályát. A félidő felénél 
megszületett az érdiek ve-
zető találata, amikor Skita 
beadását Hegedűs a kapu 

elé fejelte, amelybe Pintér 
Nikola ügyesen ért bele. 
Nem sokkal később Csiz-
madia növelhette volna a 
hazaiak előnyét, de fejesét 
Kovács Balázs, a diósdi 
kapus hárította. A legna-
gyobb vendéghelyzetet a 
hazai védők hozták össze, 
amikor Hegedűs fejese a 
felső lécről pattant vissza 
és a befutó vendégcsatár 
lábáról az alapvonalon túl-
ra pattant.

A vendégek óriási erőket 
mozgósítottak az egyenlítő 
találatért, de az érdiek okos 
játékkal, biztosan őrizték 
előnyüket. A találkozó haj-
rájában végleg eldőlt a há-
rom pont sorsa. Cservenka 
szögletére nagyszerűen ér-
kezett Ebedli és fejelt a jobb 
sarokba. A hajrában papri-
kássá vált a hangulat a pá-
lyán, és a játékvezető előbb 
Kónya Benjáminnak, az 
érdiek középpályásának 
mutatott fel piros lapot, 
majd Csizmadia és a diósdi 
Mojzer „sárgult be”.

Az érdi csapat győzelmé-
vel előre lépett a bajnoki ta-
bella ötödik helyére, meg-
előzve a Puskás Akadémia 
II, Diósdi TC-SELECT és a 
TARR Andráshida SC csa-
patait. A következő forduló-
ban október 25-én, vasárnap 
13.30-kor Andráshidán lép 
pályára az Érdi VSE.

n Harmat Jenő

Az Érdi VSE nyerte a „szomszédvárak” találkozóját

Rangadóhoz méltó játék

eredmények, nB III, 
nyugati csoport,  
12. forduló:
Balatonfüredi FC–Dorogi 
FC 0–1
Sárvár FC–BKV Előre 1–2
MTK Budapest II–Csornai 
SE 1–0
III. kerületi TVE–Puskás 
Akadémia FC II. 1–0
Videoton FC II–Mosonma-
gyaróvári TE 1904 1–2
ETO FC Győr–Ferencvárosi 
TC II. 0–4
A Csepel FC–Tatabánya FC 
találkozót október 21-én, 
13:30-tól rendezik.

Mestermérleg:
Limperger Zsolt (Érdi VSe): – Gratulálok minden egyes játé-
kosnak, aki pályára lépett. Nagyon fontos találkozó volt ez, és 
teljesen megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Az 
ellenfélnek egy helyzete volt, azt is mi hoztuk össze. 
Csurka Zoltán (Diósdi tC-SeLeCt): – Gratulálok az ellen-
félnek. Ehhez az osztályhoz képest egy jó iramú, nagyon jó 
mérkőzést nyertek meg.

Érdi VSE–Diósdi TC-SELECT 2–0 (0–0)
Érd, Ercsi úti sporttelep, 400 
néző
Vezette: Kovács G. P. Asszisz-
tensek: Kis Z., Fehér M.
Érdi VSE: Kertész – Ország, 
Honti, Hegedűs, Cservenka – 
Kónya B., Csizmadia, Kovács 
Béla (Skita, 46. perc) – Pintér 
N., Palásthy (Ebedli, 68. p.), 
Kelemen (Süveges, 85. p.).
Vezetőedző: Limperger Zsolt

Diósdi TC-SELECT: Kovács 
Balázs – Mészáros L., Girán, 
Kornis, Riba (Szélpál, 60. p.) 
– Májer, Sipos B., Mojzer, 
Csanálosi, Pintér D. (Dunai, 
80. p.) – Kokenszky (Soly-
mos, 69. p.)
Vezetőedző: Csurka Zoltán
Gólszerzők: Pintér N. 64. perc, 
Ebedli Z. 85. p.
Piros lap: Kónya B., 87. perc

Az érdiek okos játékkal, biztosan őrizték előnyüket

Hétvégén már ötödik alkalommal rendezték meg 
Százhalombattán a Matrica Kupát, amelyre ezúttal 
36 úszócsapat érkezett több száz versenyzővel, s 
az érdiek az elmúlt időszakhoz hasonlóan most is 
remekeltek.

A magyar úszósport krém-
je volt jelen az ötödik Matrica 
Kupán Százhalombattán, 
ahol szinte minden korosz-
tályból rajtkőre álltak ver-
senyzők. Több magyar válo-
gatott is megmutatta, hol áll a 
felkészülésben, így a na-
gyobb nevek közül Kapás 
Boglárka vagy éppen Szilá
gyi Liliána is megmérette 
magát, de az érdiek sem pa-
naszkodhatnak, hisz húsz 
úszót neveztek 102 verseny-
számba, ezekben pedig hu-

szonegy dobogós helyezést 
szereztek.

Az Érdi Úszó Sport Kft. fia-
tal versenyzői közül a 2003-as 
születésű Jankó Donát egy 
arany- és két bronzérmet, a 
2004-es Tohl Patrik is egy 
arany- és egy ezüstérmet szer-
zett a százhalombattai verse-
nyen, úgy, hogy a sportág ha-
zai fellegvárainak versenyzői-
vel úsztak együtt: a Jövő SC 
vagy a BVSC-Zugló is rengeteg 
úszóval érkezett, s volt olyan 
szám is, amelyben csak a zug-

lóiak indultak, így nehéz hely-
zetből hoztak kiemelkedő 
eredményeket az érdiek.

Az idősebb korosztályoknál 
Tekauer Márk és Milák Kris
tóf kicsit mintha „presztízs-

párharcot” vívott volna egy-
mással. Az 1998-as születésű 
Tekauer két aranyat, egy 
ezüstöt, egy bronzérmet szer-
zett, a nála két évvel fiatalabb 
Milák szintén két arannyal, 
egy ezüsttel és egy bronzzal 
zárt ugyanazokban a számok-
ban: 100 és 50 méter pillangón, 
100 és 50 méter gyorson. Ám 
ezek közül Milák két évjáratos 
csúcsot ért el, emellett pedig 

tagja volt a négyszer 50 m-es 
fiú vegyes váltónak is, amellyel 
szintén begyűjtött egy elsősé-
get, így az egyik legsikeresebb 
úszója volt a versenynek. 

A lányok közül Gölöncsér 
Renáta a 2002-eseknél egyéni-
ben egy ezüstöt és egy bronzot 
szerzett, Őri Rebeka pedig egy 
második helyet, de Gölöncsér-
nek a négyszer 50 méteres lány 
vegyes váltóban is ezüstérem 
került a nyakába. Meg kell em-
líteni Vigassy Bálintot, Eger
szegi Krisztina fiát is, aki 100 
méter hátúszásban vihetett 
haza egy bronzérmet a 2000-es 
születésűek közül, de Kovács 
Benedek szintén 100 méter há-
ton szerzett bronzérmet az 
1998-asok között.

Az Érdi Úszó Sport Kft. ösz-
szesen tizennyolc érmes he-
lyezést ért el, amellyel a pont-
verseny hetedik helyét szerez-
te meg, holtversenyben a ven-
déglátó Százhalombattai 
VUK SE-vel. 

n DB

Törökországban, Antalyában rendezték a 
grappling világbajnokságot, amelyre az Érdi 
Spartacus versenyzője, Lemák Diána szerzett 
indulási jogot. A birkózók pedig Cegléden, 
a Reznák János emlékversenyen, a kötöttfo-
gású országos bajnokságon képviselték az 
érdi színeket.

Az Érdi Spartacus több-
szörös országos bajnoka, 
Lemák Diána 53 kg-ban 
szerzett jogot az Antalyában 
megrendezett grappling vi-
lágbajnokságon való részvé-
telre. GI kategóriában cso-
portjában az iráni ellenél le-
győzése után török riválisá-
val szemben – a döntőbe ju-
tásért vívott küzdelemben – 
beszorult a sérült karja és 
vereséget szenvedett. Azeri 
ellenfelét egy háromszög-
fojtás fogással legyőzve sze-
rezte meg a világbajnoki 
bronzérmet, míg No-Gi kate-
góriában az ötödik helyen 
végzett.

A ceglédi Gál József 
Sportcsarnokban került 
sor a 2015. évi kadet kötött-

fogású országos bajnokság 
megrendezésére. 46 kg-ban 
Nagy Krisztián minden el-
lenfelét magabiztosan le-
győzve szerezte meg a juni-
or korcsoport mellett a ka-
detek között is az országos 
bajnoki címet. 54 kg-ban 
Váncza Istvánnak vezető 
helyzetből egy felesleges 
csípődobás után beszorult 
a karja, így 8–6-os veresé-
get szenvedett a ceglédiek 
versenyzője ellen, így az 
ötödik helyen zárta az or-
szágos bajnokságot.

85 kg-ban Pataki Sámuel 
a harmadik helyért folyta-
tott mérkőzésén nagyon 
szoros csatában vesztett, 
így ő is az ötödik helyen vég-
zett. n D.B.

A Testnevelési Egyetem 
idén megállapodott az érdi 
Delta Röplabda Sportegyesü-
lettel, hogy ebben a szezonban 
az érdi csapat adja a TE után-
pótlásgárdáit, mivel anélkül 
nem indulhatna az élvonalbeli 
női bajnokságban. Cserébe vi-
szont a versenyeket is az fi-
nanszírozza.

Nemrég Tatabánya 
adott otthont a serdülő- és 
gyermekbajnokság fordu-
lójának. A legutóbbi, Gye-
nesdiáson elért tornagyő-
zelmet követően önbiza-
lommal telve, jó hangulat-
ban érkeztek meg az érdi 
játékosok. A házigazdák 
mellett a Palota RSE és az 
Újpesti TE ellen kellett bi-
zonyítaniuk a serdülők 
korosztályában.

„Az első meccsünket a 
tatabányaiak ellen vívtuk, 
amelyen 3:1-re sikerült nyer-
nünk. A második mérkőzésen 
a Palota ellen léptünk pályára. 
A játékunk hullámzó volt, de 
végül ezt a párharcot is meg-
nyertük 3:2-re. Kiemelendő, 
hogy vesztett helyzetből, 2:1-
ről fordítottunk” – értékelt a 

csapat edzője, DömötörMát
rai Beáta a deltarse.hu-nak. 

„Az UTE ellen elég fáradtak 
voltak a játékosok, hiszen már 
kilenc szett volt a lábukban és 
szinte csere nélkül játszották 
végig a meccseket. Az ellenfél 
két 3:0-s győzelemmel érkezett 
az utolsó meccshez. Kicsit 
megilletődve kezdtünk és két 

játszmának is el kellett telnie 
ahhoz, hogy elhiggyük, meg-
fogható az újpesti gárda. A 
harmadik szettben nagyon 
szoros, 25:23-as végeredmény-
nyel tudott csak legyűrni ben-
nünket a lila-fehér klub” – foly-
tatta értékelését az érdiek 
szakmai irányítója.

A serdülőbajnokságban ara-
tott két győzelemhez képest 
némileg lemaradt a gyermek 
csapat, de azért így is sikerült 
nyerni egy mérkőzést Dömö-
tör-Mátrai Beáta tanítványai-
nak.

„Három meccsből csak 
egyet nyertünk meg, ami nem 
azt jelenti, hogy elúszott a to-

vábbjutás lehetősége, de 
nagyon megnehezítettük 
a saját dolgunkat a foly-
tatást illetően. A Vasas-
sal, a Tatabányával és a 
Kaposvári Röplabda 
Akadémia B csapatával 
vagyunk egy csoport-
ban. A somogyiakat le-
győztük, viszont a Tata-
bánya ellen 3:1-es vere-
séget szenvedtünk. Saj-
nálatos módon saját ma-
gunkat vertük meg. Fel-

hoztuk magunkra őket és 
utána már nem tudtuk kezel-
ni az erősebb nyitásaikat. A 
Vasas ellen játszottunk 
egyébként a legjobban, de ott 
a tudásbeli különbség döntött 
– ellenünk” – összegzett Dö-
mötör-Mátrai Beáta. 

n DB

 A válogatott hét miatt az ÉRD 
női kézilabdacsapatának vala-
mivel több szabadideje volt az 
elmúlt héten, s ezt kihasználva 
szurkolói ankétot tartott a klub. 
Időközben az is kiderült, kivel 
játszik a csapat novemberben a 
Kupagyőztesek Európa Kupájá-
ban. 

Ankét
A fiatalok már nemcsak a 

pályán, hanem azon kívül is 
egyre több lehetőséghez jut-
nak az ÉRD csapatánál. A 
szakvezetés mellett az után-
pótlásból felkerült Győri Bar
bara és Szabó Laura mellett 
Takács Kitti és a két új szerze-
mény, Gulyás Vanda, vala-
mint Vajda Luca képviselték a 
csapatot a szurkolói ankéton. 
Tekauer Norbert klubelnök 
először a nyári igazolásokról 
ejtett néhány szót. A klub célja 
a fiatalok beépítése a csapat-
ba. Ez egy hosszú távú folya-
mat, de a válogatott szintű játé-
kosoktól, megfelelő edzésmun-
kával rengeteget fejlődhetnek 
és tanulhatnak, míg a Haladás-
ÉRD néven futó NB I/B-s csa-

patban még több játékperchez 
jutnak – mondta a klubelnök.

Szabó Edina, a csapat veze-
tőedzője megköszönte a szurko-

lóknak a fantasztikus hangula-
tot, amelyet a minden meccsen 
összehoznak az Érd Arénában, 
s reményét fejezte ki, hogy min-
den egyes kézilabda-mérkőzés 
ünnep lesz a város életében.

A vezetőedző az idei szezon-
ról azt mondta: mérkőzésről 
mérkőzésre kell előrébb lépnie 
a csapatnak, és össze kell csi-
szolódnia a társaságnak. A jó 
védekezés mellett a játék gyor-
sítása a csapat célja, amelyet 
Rácz Marianne kapusedző 

munkájának köszönhetően re-
mek kapusteljesítmény is se-
gít. Véleménye szerint a baj-
nokság legjobb kapusaival 

dolgozhat nap mint nap. Te-
gyük hozzá: Janurik Kinga a 
magyar válogatott keret tagja, 
míg a hétméteresölő Szvetlana 
Gridnyevának kis túlzással 
két bronzérmet köszönhet az 
ÉRD. Győri Barbara a korosz-
tályos válogatottakban már 
többször magára ölthette a cí-
meres mezt, és Rácz Marianne 
szerint sok munkával és kitar-
tással minden lehetősége meg-
van, hogy a legjobbak közé ke-
rülhessen.

A szurkolók érdeklődésére 
Szabó Edina értékelte mindhá-
rom nyáron érkező külföldi játé-
kos eddigi teljesítményét: Julia 
Havronyináról a vezetőedző 
elmondta, hogy sokat fejlődött a 
játéka az itt töltött idő alatt, hosz-
szú távon erőssége lesz a csa-
patnak, de még időt vesz igény-
be a beilleszkedése, hiszen má-
sik kézilabda-kultúrából érke-
zett. Ugyanez igaz a spanyol 
jobbátlövőre Mireya González 
Álvarezre is, akinek a magyar 
bajnokság ritmusát kell felven-
nie, hogy kiegyensúlyozott telje-
sítményt nyújtson. A nemzetkö-
zi kézilabdában nagy rutinnal 
rendelkező Andjela Bulatovics 
vezéregyénisége a csapatnak, 
remekül érzi magát Érden, so-
kat segít a csapatnak és a tár-
sainak. 

KEK
A Kupagyőztesek Európa 

Kupája nyári sorsolásakor 
csak annyi derült ki az ÉRD-del 
kapcsolatban, hogy egy máso-
dik körös párharc győztesével 
találkozik, méghozzá a svájci 
LK Zug és a horvát ZRK Umag 

összecsapás továbbjutójával. A 
horvátok feladták pályaválasz-
tói jogukat, így mindkét mecs-
cset Svájcban rendezték, ám 
némi meglepetésre ezt az előnyt 
nem tudta kihasználni a hazai 
gárda, hiszen az első meccsen a 
félidei kétgólos előnyből kétgó-
los hátrány lett a második já-
tékrészben, így a második mér-
kőzést legalább három góllal 
kellett volna nyernie a Zugnak, 
hogy jöhessen Érdre. Ez nem 
sikerült, hisz a visszavágón is 
eggyel jobbnak bizonyult az 
Umag vendéglátójánál, így no-
vember közepén ők folytatják 
az ÉRD ellen. A horvát gárdá-
nál két játékos vitte a prímet: 
Jelena Vidovics 17, Ana 
Jajcsevics 19 gólt rámolt csapa-
tuk két meccsen lőtt 54 góljából.

Nem lennénk meglepve, ha a 
második körös párharc után a 
harmadikban sem játszana ha-
zai pályán a ZRK Umag, hisz a 
tavalyi EHF-Kupa meccseken a 
Spono Nottwil, illetve a Rocasa 
Gran-Canaria is feladta pálya-
választói jogát, így egy hétvége 
alatt játszották le a párharco-
kat.

n DomonkoS BáLInt

Lemák Diána bronzérmes! Háromszor nyert a Delta RSE Tatabányán

A nemzetközi kupaszereplés is szóba került az ankéton 

Találkoztak szurkolóikkal
KEK, 2. forduló: 
1. mérkőzés: ZRK Umag–LK Zug 29–27 (11–13)
2. mérkőzés: LK Zug–ZRK Umag 24–25 (10–10)

Nem úszott el a továbbjutás lehetősége

 A jó védekezés mellett a játék gyorsítása a csapat célja – mondta 
Szabó Edina vezetőedző (jobbról a második)

Százhalombattán szerepeltek az érdi úszók

Hét arany, hat ezüst, nyolc bronz

Nehéz helyzetből hoztak kiemelkedő eredményeket az érdiek
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Kamera buktatta le a tolvajt Gazdikereső

Alf vidám, barátkozó, moz-
gásigényes, 1 év körüli, nagy-
testű kan kutyus. megtalálá-
sakor nagyon alultáplált volt, 
de már kezdi összeszedni ma-
gát. Kertes házban érezné jól 
magát, főleg, ha rendszeresen 
foglalkoznának vele.

A legnagyobb öröm szá-
munkra, ha egy hányatott 
sorsú állat végre biztos, sze-
rető gazdájára, új családra 
lel. Semmi sem ér fel egy so-
kat szenvedett kutya vagy 
cica hálájával!

Ha örökbe fogadná Alfot 
vagy Kvrát, vegye fel a kap-
csolatot az Alapítvány mun-
katársaival. Telefon: 06-30-
276-6071 vagy 06-30-910-6987, 
E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdi-
keresőt pedig megtalálja a 
w w w.siriusalapitvany.hu 
weboldalon.

Sirius Állat- és Természet-
védelmi Alapítvány, Érd. Adó-
szám: 18707379-1-13, Bank-
számlaszám: 10403136-
49534949-49521015

Kyra 2 és fél éves ivartalanított 
szuka, barátságos, közepes ter-
metű, imád labdázni. Egykori 
tulajdonosa ellen állatkínzás 
miatt indított eljárást a rendőr-
ség, mert fél évvel ezelőtt leso-
ványodva, tele kezeletlen, elfer-
tőződött régi és újabb sebekkel, 
rövid láncra verve találtak rá. 
Kyra most bízik benne, hogy új 
befogadó családjában nem 
kell csalódnia.

A napokban a Tárnoki és a 
Lőcsei út kereszteződésében 
kihelyezett térfigyelő kame-
rarendszer segítette a rend-
őröket egy bűncselekmény 
elkövetőjének elfogásában. 
Az ügyeletes tiszt arra lett 
figyelmes, hogy egy férfi egy 
fűkaszával gyanúsan téblá-
bol. Az érdi kapitányság 
rendőrei az irányított járőr-
szolgálat keretében azonnal 
megjelentek a helyszínen, és 
igazoltatták a személyt, aki 
nem tudott hitelt érdemlő in-
formációval szolgálni a fű-
kasza eredetéről, ezért elő-
állították az Érdi Rendőrka-
pitányságon, és lefoglalták a 
fűkaszát – tudtuk meg 
Nogula Tamástól, a köz-
rendvédelmi osztály vezető-
jétől, aki hozzátette: a rend-

őrség kiemelt figyelmet for-
dít a közlekedési csomópon-
tokon és az illegális szemét-
lerakók környékén kihelye-
zett kamerák által közvetí-
tett eseményekre. Mint 
mondta, az utóbbi időben is-
mét megnövekedett a város-
ban az illegális szemétlera-
kók száma, de a térfigyelő 
rendszer segítségével egyre 
gyakrabban sikerül rajtaüt-
ni azokon, akik ilyen módon 
próbálnak megszabadulni a 
hulladéktól. Elsősorban a 
szelektív szigeteknél tudják 
nyomon követni a történése-
ket, de a kamerák segítséget 
jelentenek a jelentősebb köz-
lekedési csomópontokban 
előforduló balesetek kivizs-
gálásában, bizonyítási eljá-
rásában is. n BE

ÁLLÁST KÍNÁL

Összeszerelőket,
raktárosokat

keresünk

százhalombattai
munkahelyekre.
amit kínálunk:

br. 150–200e Ft kereset,
cafetéria, hosszú távú
munkalehetőség!
Jelentkezés:

balint.balla@pannonjob.hu

0640 / 343343
www.pannonjob.hu
Kölcsönzést-közvetítést engedélyező
nyilvántartási szám: 4376-4./2003
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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.

28
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keres
(dízel targoncavezetői engedéllyel).
Előny az épületgépészeti tapasztalat.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)
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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!

Érd És környÉkÉn

VÍZVEZETÉK-SZERELŐ és
GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ
munkakörbe munkatársat keresünk,

azonnali munkakezdéssel.
Jelentkezni a vizszereloallas@gmail.com
e-mail címen vagy a 0630-717-9510

telefonszámon lehet.
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Érdi szabászatra nem-
dohányzó női munkaerőt
keresünk 35–50 év között.

Elvárás: szabászati és varrási gyakorlat.
Munkahely: Érd-Parkváros.

Érdeklődni az alábbi telefonon lehet:
30/4474235
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Nemzetközi viszonylatratapasztalt
gépkocsivezetőt

keresünkC, E kategóriás jogosítvánnyal.

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

Telefon:06-30/48-85-159
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KarosszérialaKatost-
autófényezőt

keresünk érdi munkahelyre,
azonnali belépéssel.
Tel.: 06-30-944-8055

E-mail: dukko205@t-online.hu

Budapest XI-i szolgáltató iroda

Könyvelő
munkatársat felvesz rész- vagy teljesmunkaidőre.

Szakirányú végzettség szükséges!
Fényképes önéletrajzát a

summa.profit@gmail.com címre várjuk. 28
79
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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

munkatársak jelentkezését várjuk.
T: 06-20-417-1665 29
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keresünk kettő az egyben óvodánkba
www.beszeljvelem.hu

061-207-3938; 06-30-237-5155
beszov@t-online.hu; titkarsag@beszeljvelem.hu

Ami kötelező, az lehet jó is!

ÓvodapedagÓgust

Érdi pékségbe keresünk
gyakorlattal rendelkező

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

ELADÓT
keresünk teljesmunkaidőre.

A bemutatkozó leveleket várjuk
a zoldseghaz@freemail.hu címre.

Csatorna és vízvezeték közmű
építő vállalkozás munkatársa-
kat keres. Jelentkezést csak érdi
lakostól várunk. Érd: 06-30/779-
02-49.

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

Budafoki élelmiszer üzletünkbe
gyakorlattal rendelkező cseme-
gepultos-eladót felveszünk. Te-
lefon: 06-30/582-12-80.

Parkvárosi sörözőbe pultos lányt
keresek. T.: 20/344-99-17.

VEGYES

3 darabos ülőgarnitúra, gépi per-
zsaszőnyeg (290x190 cm), fé-
sülködő asztal (rattan), Whirl-
pool mosógép eladó. Telefon:
30/429-53-65.

Frissen vágott, konyhakész, kuko-
ricán nevelt tanyasi csirke (1db
is), házhoz szállítva kapható.
Telefon: 06-20/411-3181.

Konyhakészen háztáji tömött
májkacsa 5-6kg 7500ft/db má-
jával. Tel.: 06-30/5326507.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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REDŐNY
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Méretre, garanciával
Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

VÁLLALKOZÁS
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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

29
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A
Megnyitottuk régiségüzletünket!

Vásárolunk:
borostyánékszereket,
órákat, porcelánokat,

arany és ezüst tárgyakat,
könyveket, teljes hagyatékot,

gyűjteményt.

Érd, Budai út 6. • 06-30-797-8398
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TéliGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

éRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 28
72
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KastélyoK, KúriáK
berendezésére

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

hagyatékot. Értékbecslés, kiszállás ingyenes.

T.:70/947-83-78 27
45

22

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 28

78
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.
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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
99
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós

29
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

28
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 28

52
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Marhatrágya, gombatrágya, fe-
keteföld rendelhető előre
egyeztetve. Szállítás hétvégi
napokon. Tel.: 06-30/5-611-569.

Érdi cÉg burkolási
munkában járatos

munkatársat keres,
B kategóriás jogosítvánnyal.

Német nyelvtudás előny, de nem feltétel.
Jelentkezés: info@astrochem.hu • +36 30 343 6569
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 28

48
79

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

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

ÁLLAT - NÖVÉNY

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

ÁLLÁST KERES

Érd és környékén takarítást, vasa-
lást, háztartás vezetést, gyerek-
felügyeletet vállalna 48 éves,
autóval rendelkező, megbízha-
tó hölgy. Tel.: 06-30/43-65-937.

CSALÁDI HÁZ

Érd kertvárosában szélső sorház
sürgősen, családi okok miatt el-
adó. 06-70-452-6973

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Kiadó Érden főúton egy szobás
összkomfortos lakás, mérőórák-
kal, bútorozva vagy anélkül;
buszmegállóhoz, vasútállomás-
hoz közel. 30.000,- Ft + rezsi +
kaukció. Tel.: 06-20/312-76-76.

Érden 2-4 fő részére szoba kiadó,
fürdőszoba, konyha használat-
tal. Tel.: 06-30/625-8006.

TELEK

Érd-Parkvárosban saroktelek
(914 nm) kis házzal, gáz és csa-
tona csonkkal, ipari mérővel,
kúttal eladó. Érdeklődni 06-30/
376-6878.

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

Áron alul eladó 970 nm-es köz-
műves építési telek Kismarton-
ban (2,7 millió Ft). Tel.: 06-20/
922-09-64.

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25

82

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

A fényképes önéletrajzokat az allas@erdiujsag.plt.hu
e-mail címre várjuk.

Az Érdi Újság vidám csapatába

keres kihívásokat szerető, nagy teherbírással

rendelkező, magas jövedelmet kedvelő

hirdetési tanácsadó
munkatársat
Érd és vonzáskörzete területére.

Elvárásaink:
• értékesítésben
szerzett tapasztalat

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

Az Érdi Újság vidám csapatába

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

Érdi Újság

Érdi Újság

A vegyipari disztribúció területén a világ piacvezető
cége Budapest 22. kerületi központjába

Vegyi anyag lefejtőt, raktárkezelőt keres
Feladatok:
- vegyi anyagok mintavételezése, lefejtése,
kiszerelése, tárolása.

- Műszerek, szivattyúk, szelepek, csapok kezelése,
kapcsolása, ellenőrzése.

- Raktáron belüli gépi anyagmozgatás.
- Beérkezett áru kézi-, illetve gépi erővel történő elrakása.
- Szállító járművekről anyagok le- és felrakása.

Munkavégzés 2 műszakos munkarendben történik.

Elvárások:
- Vegyipari tapasztalat,
- Új típusú targoncavezető jogosítvány
(3324 vezetőüléses targoncákra),

- OKJ bizonyítvány (targoncavezető, vagy
könnyűgépkezelő)

Jelentkezés:
Önéletrajzzal az címenoffice@brenntag.hu
Érdeklődés: Hegyi Géza +3630 242 8711
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szakképzett vagy
gyakorlattal rendelkezdő
pékeket keresünk, valamint
szakképzett henteseket.
Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés, jó munkakörülmények,
előrelépési lehetőség.

Jelentkezni lehet:
• személyesen a pékségben: Lecsek Zoltán pékvezetőnél.
Tel.: 06-30-228-9021. Cím: 2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 125–127.
• fényképes önéletrajzzal, pozíció megjelölésével, elérhetőséggel
az alábbi e-mail címen: bodonyi.balazs@krupptsa.hu
Postacím:
Krupp és Társa Kft. 2040 Budaörs, Szabadság út 52–54.

Pára Príma
Érdi pékségünkbe
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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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ZalaegersZegi 7 nap
XXV. évfolyam, 12. szám 

2015. április 1. 

Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 

ingyenes hetilapja

Először szereztek érmet a Magyar Kupában az érdi lányok

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

Érdi  Újság
Konyhakertek  
kerestetnek
Érd is csatlakozott az ott-

honi kertgazdálkodást 

népszerűsítő, Karcagról 

indított országos prog-

ramhoz, amelynek kereté-

ben Magyarország leg-

szebb konyhakertjeit dí-

jazzák majd. 

 n 3. oldal

Új háziorvosi  
rendelők

Három háziorvosi rendelő 

költözhet majd új helyre, 

ha egy magánbefektető a 

Felső utca 43. szám alatti 

ingatlanon megépíti az 

egészségház funkciót ellá-

tó épületet.

 n 6–7. oldal

Felújítások 
kezdődnek 
az iskolákban
Három iskola energetikai 

korszerűsítése kezdődhet 

meg a napokban a KEOP 

5.6.0 program keretében, 

mintegy 500 milliós for-

rásból. 
 n 14. oldal

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

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

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

Szálloda és sport-rehabilitációs központ is 

épülhet az Érd Aréna melletti területen
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Kedves  

Olvasóink!

Az Érdi Újság  

szerkesztősége  

2015. április 1-jétől 

új helyen, megújult 

környezetben  

várja partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:

2030 Érd, Felső u. 1.

telefonszámunk:  

06-23-520-117

Lapozzon bele az Érdi Újságba 

hétről-hétre már 

a facebookon is!

facebook.com 
/erdiujsag

Érdi  Újság

Hirdetés-

felvétel
Apróhirdetését  

feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati  

irodánkban.

2030 érd,  

felső u. 1.
Ügyfélfogadás:  

Hétfőtől péntekig  

8.30-tól 16.00-ig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Keretes hirdetésekkel  

kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  

ertekesites@ 

erdiujsag.plt.hu  

e-mail címen, vagy  

a 06-23/520-117-es  

telefonszámon.
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Temetkezési hely lehetett a vaskorban az a 
Duna-menti,  Százhalombatta–Érd határában 
húzódó, 50 hektárnyi terület, amely Európa egyik 
legnagyobb, közel száz, kora vaskori halomsírt 
magában foglaló temetője. Az Érdi Hungarikum 
klub javaslatát a Helyi Értéktár Bizottság is elfo-
gadta, így ez a terület is Érdikum már. 

A lelőhely kutatását 
Holport Ágnes régész kezd
te meg a nyolcvanas évek
ben. Több mint tíz évig tartó 
kutatásai bizonyították, 
hogy a Százhalombatta és 
Érd közötti, halomsíros te
mető a kora vaskori, úgyne
vezett hallstatti kultúrába 
tartozik. 

A régész feltárta a sírkam
rák szerkezetét és a halom
feltöltés módszereit is. Az 
akkori szokásoknak megfe
lelően az előkelő családból 
származó halottat máglyán 
elégették, és a hamvasztás 
után helyezték a sírba. A 
halmok alatt kiépítették a 
sírkamrát: kőlapokból és 
kettéhasított fagerendákból 

alakítottak ki padlózatot, és 
erre építették fel a borona
szerkezetes, mintegy 80 cen
timéter magas és körülbelül 
ötször öt méteres, négyzet 
alakú sírkamrát. A halott 
hamvain kívül személyes 
tárgyait is vele temették. 
Sőt, a halottat még a túlvilá
gon „szükséges” élelemmel 
is ellátták, és a halotti mág
lya maradványait is behord
ták a sírkamrába. Végül, 
amikor már mindent elhe
lyeztek, a kamrát egy kő
gyűrűvel vették körbe, majd 
az egész építményt befedték 
földdel. Így hatnyolc méter 
magas és esetenként 30–60 
méter átmérőjű földhalmot 
emeltek a halott sírja fölé. 

Az első tudományos kuta
tást egyébként Luczenbacher 
János végezte, aki az érdi 
ásatások nyomán még a nevét 
is megváltoztatta Érdy János
ra. Ő hét egész sírhalmot tárt 
fel, de a sírhalmokat, Kézai 
Simon művei nyomán, téve
sen, hunkorinak tartotta. Ké

sőbb Varsányi János mérnök 
fölmérte, és be is számozta az 
akkor még egyértelműen el
különíthető, 122 halomsírt.

1876ban Magyarorszá
gon tartották az ősrégészeti 
világkongresszust, amely
nek résztvevői ki is látogat
tak a sírhalmok helyszínére. 

Később azonban rengeteg 
sírt beszántottak. A meg
mentett  területet – a közelé
ben lévő bronz és vaskori 
földvárral együtt – kiemel
ten védett természeti és 
örökségvédelmi helyszín
ként jegyzik
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Halomsírmező – történelmi érték Érd és Százhalombatta határában

Bár osztozunk rajta a szomszédokkal, mégis Érdikum lett

A halmok alatt kőlapokból és kettéhasított fagerendákból alakították ki a sírkamra padlózatát
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