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2015. október 28. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Meg szeretném mutatni, mit tudok oktatóként 
Demeter Judit speciális olimpiai bajnokkal beszélgettünk tollaslabdáról, versenyekről, álmokról 4–5. oldal 

Érdi  Újság
Nepáltól Japánig 
Nepálról és a Himalájáról 
szóló előadással kezdő-
dött a Világjárók sorozat 
a Földrajzi Múzeumban. 
A könyvtárban pedig a 
középkori japán iroda-
lomról hallgathattunk 
előadást. 

n 8. És 9. oldal

Mindenszentekre 
készülünk 
Az Ercsi úti temető meg-
hosszabbított nyitva tar-
tással várja az emlékező-
ket október 30-án és no-
vember 1-jén is. A Volán-
busz a szokásosnál több 
járatot indít a városköz-
pont és a temető között. 

n 18. oldal

Ennél többet 
tudunk!
Idegenben kikapott az Érd 
női kézilabdacsapata. Bár 
valóban ellenfelünk volt 
az esélyesebb, a végered-
mény egyáltalán nem tük-
rözi a két csapat közötti 
különbséget. 

n 21. oldal 

Az 1956-os forradalom példát mutatott Európa elnyomott nemzeteinek az összefogásra. 1956. október 23-án a nemzet saját kezébe vette 
a sorsát. Nem várt segítségre, nem várt arra, hogy mások mondják meg neki, mi a szerintük helyes út – hangoztatta T. Mészáros András 
polgármester a forradalomra emlékező ünnepi beszédében az érdi főtéren, az 1956-os emlékműnél. 17. oldal FOTÓ: BOrOs sándOr

Az 1956-os forradalom hőseire és áldozataira emlékeztünk 

Európa tétlenül nézte szabadságharcunkat 
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Új üzlet nyílik Érden! November elejénmegnyitjuk új üzletünket

néven a Budai út 22. szám alatt, a ROTUNDA üzletházban
Szezonális termékek: asztali, falinaptárak, zsebnaptárak, határidő-
naplók, Mikulás-termékek, karácsonyi dekorációk, kötözők, csoma-
golók, dísztasakok nagy választékban.Party termékek, eldobható
termékek.Matricák, falmatricák, világítósmatricák, karácsonyi
matricák nagy választékban. Iskolai kiegészítők, írószerek stb.

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat olcsó árakkal.
Ha nemhiszi, jöjjön be és győződjönmeg személyesen!

y j g y j j

„NÉGY ÉVSZAK”
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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 29
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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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

Hárman a háromezerből. Ennyien élnek még 
azok közül, akiket 1945. január 6. és 10-e között 
Érdről és környékéről elhurcoltak „málenkij ro-
botra”. Volt, akinek még útközben sikerült elme-
nekülnie és volt, aki csak évek múltán jött haza 
a Szovjetunió hadifogoly- és munkatáboraiból. 
Többségük soha nem tért vissza.

Sorsukat sokáig mély hall-
gatás övezte, és a rendszer-
változás óta eltelt évtizedek-
ben sem volt téma ezeknek 
az ártatlanul bűnhődő, civil 
férfiaknak – köztük idősek 
és tizenéves gyerekek – a 
kálváriája. A Szabadulás 
nélkül címmel rendezett 
konferencia, amelyet októ-
ber 21-én tartottak a Magyar 
Földrajzi Múzeumban, illet-
ve az ugyanakkor és ugyan-
ott megnyíló kiállítás nekik 
állított emléket, az intéz-
ménytől megszokott magas 
színvonalon.

Ahogy Bognár Zalán tör-
ténész, a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem tanszék-
vezető docense, a rendez-
vény egyik előadója a nap 
végén összegezte, nem em-
lékszik arra, hogy ehhez fog-
ható konferencián, kiállítá-
son valaha is részt vett vol-
na, ami bár Érdről szólt, a 
teljesség igényével nyúlt a 
témához, és egy nagyobb fó-
kuszról – azaz az országos 
történésekről – váltott a ki-
sebbre, az érdi események-
re. A téma szakértője el-
mondta azt is: szükség volna 
egy központi nemzeti emlék-
parkra is, ahol kifejezetten a 
málenkij robotra elhurcol-
takra emlékezhet az utókor.

Ez a több évtizedes hiányt 
pótló konferencia valóban 
különleges volt: a történelmi 
előzményektől a ceglédi 
szovjet fogolytábor téglafel-

iratain át az elhurcoltak em-
lékezetéig több témát pász-
tázott végig; azt is megtud-
hatták az érdeklődők, ho-
gyan jelent meg a II. világhá-
borút követő nyomtatott pro-
pagandában a hadifogoly-
kérdés.

Hogy az ismeret 
tudássá érjen

Mint Kubassek János mú-
zeumigazgató fogalmazott: 
súlyos adósságokat kell tör-
lesztenünk; a rendszervál-
tás előtt nem eshetett szó 
ezekről a kérdésekről, soha 
nem emlékeztek meg a civil-
ként elhurcoltakról.

– Aztán megváltozott a vi-
lág: születtek kötetek, voltak 
törekvések Érden és más te-
lepüléseken is, de nem hihet-
jük azt, hogy már nincsenek 
teendőink. Hisszük, hogy a 
konferencia és kiállítás hoz-
zájárulhat az önismeretünk-
höz. Nem mondunk ítélete-
ket; a tudomány és a kutatá-
sok eredményeit szeretnénk 
közzétenni, hogy közelebb 
kerüljön hozzánk a történel-
mi múlt, és mi is közelebb 
kerüljünk egymáshoz – 
hangsúlyozta Kubassek Já-
nos.

– Fontos tudni azt is: a mú-
zeum létrehozói közül né-
gyen együtt tizenkilenc és 
fél évet töltöttek szovjet ha-
difogolytáborokban; maga 
Balázs Dénes is, aki a kény-

szermunkatáborból fizikai-
lag és lelkileg megnyomorít-
va tért haza – tette hozzá 
Kubassek János, aki előadá-
sában ismertette édesapja 
történetét, aki egy család 
segítségével menekült meg a 
málenkij robottól, és nagy-
bátyjáét, akit életerős fiatal-
emberként hurcoltak el a 
Szovjetunióba, ahonnan ha-
lálos betegen tért haza.

Számtalan érdi lakossal 
történt hasonló: fivérüket, 
apjukat, nag ybáty jukat 
vesztették el, és tragikus 
sorsukra sokáig emlékezni 
sem volt szabad – ahogy erre 
T. Mészáros András is utalt 
köszöntőjében, hangsúlyoz-
va: kötelességünk emlékezni 
és átadni a tudást gyermeke-

inknek, unokáinknak, hogy 
tudjanak elhurcolt, elpusztí-
tott honfitársaink sorsáról, s 
át is érezzék azt, hiszen az 
emlékezés védi meg az utó-
dokat attól, hogy hasonló 
szörnyűséget kelljen átélni-
ük.

– Emlékeznünk kell, hogy 
hasonló tragédiák ne fordul-
janak elő többé. Akkor van 
esély arra, hogy ezt elkerül-
jük, ha az ismeret tudássá 
érik bennünk – ezt már 
Aradszki András ország-
gyűlési képviselő, államtit-
kár mondta, aki a konferen-
ciát követő időszakos kiállí-
tást nyitotta meg. A politikus 
a történelmi előzményekről 
beszélt; mint mondta, a kom-
munizmus, csakúgy, mint a 
fasizmus, a gyűlöletre és a 
gyilkolásra épült.

– A cél közös volt: hatalom-
ra juttatni a fanatizmust, a 
gyűlöletet, rendszerré tenni 
a rettegést, a jogrendet fegy-
verrel és önkénnyel felválta-

ni, és kiirtani a keresztény-
séget – mondta a képviselő, 
hangsúlyozva: a málenkij 
robotra elhurcoltak is áldo-
zatává váltak ennek a sátáni 
összeesküvésnek.

– Az áldozatokra való em-
lékezés egyben felszólítás, 
hogy tekintsük őket erőt adó 
példaképeknek a mai világ-
ban, ahol hasonló támadá-
soknak vagyunk kitéve, 
csak épp más eszközökkel – 
jegyezte meg Aradszki And-
rás.

Felednek-e  
az utódok?

A konferencián és az azt 
követő kiállításmegnyitón 
kiemelkedően nagy volt az 
érdeklődés: eljöttek az adat-
közlők, leszármazottak, ta-
nárok, diákok is – utóbbiak 
nemcsak nézőként, hanem 
szereplőként is: a Gárdonyi 
gimnázium diákjai megren-
dítő műsorral készültek erre 
az alkalomra.

Mint Lendvai Timár Edit 
főszervező lapunknak el-
mondta, külön öröm számá-
ra, hogy a szakma képviselői 
is megjelentek a rendezvé-
nyen.

– Szeretnénk bevinni ezt 
az anyagot a közoktatásba 
is. Kidolgozás alatt áll egy 
pedagógiai programunk, 
ami a nyolcadikosokat és a 
középiskolásokat célozza 
meg: elsőként az iskolákban 
szeretnék előadásokat tar-
tani a témáról, majd itt, a 
múzeumban, drámapedagó-
giai eszközökkel dolgoz-
nánk fel a hallottakat – tette 
hozzá Lendvai Timár Edit. 

Ezekre az órákra valóban 
nagy szükség van: mint a 
délelőtti konferencián néző-
ként részt vevő diákok la-
punknak elmondták, koráb-
ban nem ismerték a málenkij 
robotra elhurcoltak történe-
tét, és otthon, a családban 
sem hallottak erről. Pedig a 
leszármazottak még élnek, 
és emlékeznek is – segítsé-

gük nélkül nem is valósulha-
tott volna meg az időszakos 
kiállítás, hiszen képeket, do-
kumentumokat adtak a mú-
zeumnak.

A Bauer családban példá-
ul az édesapa elhurcolása 
után hat gyermek maradt 
árván, a legkisebb csupán 
hathetes volt.

– Annyit tudunk, hogy 
édesapánkat elhurcolták, és 
sejtjük, merre indultak el. 
Édesanyánk érdi asszonyok-
kal ment a menet után, és 
tudtunkkal apánk eljutott 
Temesvárig. Hogy mi történt 
vele, nem tudjuk; a hazafelé 
jövők névsorában már nem 
szerepel a neve. Harminchá-
rom éves volt, mikor meghalt 
– mesélte Bauer István.

Katona Kálmánt az Alis-
pán utcából vitték el. Sosem 
tért haza – egy temesvári tö-
megsírban nyugszik. Mint 
lánya, Juhász Szilveszterné 
mesélte, édesanyjuk egyedül 
nevelte fel őt és az öccsét, 
mindenféle anyagi támoga-
tás nélkül, sok szenvedés 
árán.

n ÁdÁM KaTalIN

Konferencia és kiállítás az elhurcoltak emlékére

Szabadulás nélkül

Megbocsátani 
lehet, de  
felejteni soha
Nagyon jól sikerült a kon-
ferencia, magam is a hatá-
sa alá kerültem, és látható-
an aktivizálta az érdi köz-
véleményt is – vélekedett 
Romits Antal, egyike annak 
a három elhurcoltnak, akik 
még ma is élnek. Még 
nem volt 18 éves, mikor 
elvitték Érdről, és a temes-
vári gyűjtőtáborig terel-
ték. Itthon éveken át küz-
dött azért, hogy sorstársa-
iról megemlékezhessenek 
a hozzátartozók és az utó-
kor. Ahogy a 2012-es meg-
emlékezésen fogalma-
zott: „megbocsátani le-
het, de felejteni soha”.

A háromezerből egyelőre csak több száz nevet sikerült felderíteni

Ma már csak hárman élnek az 
elhurcoltak közül, az egyikük 
Lukács Zoltán

Bauerék hatan maradtak árván. Képünkön a konferencián részt 
vevő három testvér
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tollaslabda nemhogy megél-
hetés: inkább viszi a pénzt, 
mivel a versenyeimre gyak-
ran utaznom kell, és erre rá-
megy a fizetésem.

– Mégis, újabb önkéntes 
munkát vállalna.

– Igen, az Újbudai Speciális 
Szakiskolában szeretnék 
edzéseket tartani. Már jelent-
keztem, majd kiderül, lehet-e. 
Mennék a Móra iskolába is, de 
ott sajnos kicsi a tornaterem.

– Ha már szóba hozta a Mó-
rát, hogy emlékszik vissza az 
érdi iskolás éveire?

– Úgy gondolom, mindent 
megtanítottak nekünk, amire 
az életben szükségünk lehet: 
a szaktantárgyak mellett ker-
tészkedni, háztartást vezetni, 
főzni is. Szerintem ezeket a 
dolgokat mindenhol tanítani 
kellene.

– És a speciális szakiskola, 
ahová utána járt, miben volt 
más, mint a többi?

– Ugyanazt a szakmát ta-
nultuk, mint mások, csak 
épp egy évvel tovább. Keve-
sen voltunk egy osztályban, 
és külön foglalkoztak azok-
kal a gyerekekkel, akik nem 
voltak képesek arra, hogy 
szakmát tanuljanak. Őket a 
mindennapi életvitelre pró-
bálták megtanítani. Mi befo-
gadtuk őket magunk közé, 
nem rúgtunk beléjük, mint 
mások. Sajnos, láttam Pes-
ten, hogyan viselkednek a 
fiatalok a sérültekkel. Min-
ket arra neveltek, hogy a ná-
lunk elesettebbet óvni kell. 
Ezért is szeretnék a volt 
szakiskolámban oktatni.

– Mi akadálya lehet?

– Sok helyről utasítottak el 
amiatt, hogy kell az érettsé-

gi, nem elég nekik a tollas-
labda játékvezetői és oktatói 
végzettségem. 

– Korábban azt nyilatkoz-
ta: tervei közt szerepel, hogy 
leteszi az érettségit is.

– Igen, csak most épp na-
gyon sok elfoglaltságom van, 
szabadidőmben pót ma más-
ko dom a bátyám két gyereke 
mellett. Együtt élek a szüle-
immel, a bátyámmal és a két 
keresztgyerekemmel. Egyi-
kük másodikos, a másik még 
ovis.

– Tollasoznak már?

– Igen, tanítom őket, és 
futni is együtt járunk.

– Eddig csupa olyan dol-
got említett, aminek valami-
lyen módon köze van a 
sport hoz: versenyzik, edzős-
ködik, szurkol, a barátai is a 
sporttársak, szurkolók közül 
kerülnek ki.  Mondjon egy 
olyan hobbit is, aminek nincs 
köze a sporthoz. 

– Hm… Nem tudok.

– Családi programok?

– A szüleim hét közben dol-
goznak, mindketten a MÁV-
nál. Hétvégenként versenyek-
re járok, versenyzőként vagy 
bíróként. Ha vidéken verseny-
zem, a család is elkísér. Ha 
mindenképp olyat kell monda-
nom, aminek nincs köze a 
sporthoz, talán a számítógé-
pezést említeném. Szeretek 
még hímezni, az ajándékokat 
is kézzel szoktam készíteni 
karácsonyra: keresztszemes 
terítőket, párnákat. Én is a 
kézzel készült meglepetések-

nek örülök a legjobban, mond-
juk egy rajznak.

– Ha kívánhatna valami 
nem kézzel készültet, mi lenne 
az?

– Egy szponzort, aki támo-
gat, hogy kijuthassak a követ-
kező olimpiára is. És azt, hogy 
tarthassak edzéseket a speci-
ális szakiskolában, hogy az 
oda járó gyerekek ugyan-
olyan szép eredményeket tud-
janak elérni, mint én.
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Érdi  Újság

Háromszoros olimpiai bajnok, több száz érem 
büszke birtokosa, mégis szerény, kedves és halk 
szavú. Délután gyerekeket oktat a tollaslabda 
fortélyaira vagy edzésre jár, délelőttönként egy 
dohányboltban kisegítő, de volt már takarító 
is. Álma, hogy egykori iskolájában taníthassa 
tollasozni a gyerekeket. Demeter Judittal beszél-
gettünk.

n ÁdÁm Katalin

– Életének olyannyira szer-
ves része a tollaslabda, hogy 
beszélgessünk bármiről is, 
mindig ide lyukadunk ki. Egy-
szerre munka, hobbi és sport. 
Hogyan kezdődött ez a szere-
lem?

– Az első és második osz-
tályt a Batthyány sportisko-
lában végeztem, ahol először 
a kézilabdával ismerkedtem 
meg. Jó pár évig kéziztem, 
akkor is, amikor már a Móra 
iskolába jártam. Egyszer vi-
szont kipróbáltam a tollas-
labdát, és annyira megsze-
rettem, hogy váltottam. Egy 
idő után kevésnek találtam a 
heti három edzést itt Érden, 
ezért elkezdtem eljárni Ká-
posztásmegyerre.

– Miért pont oda? Káposz-
tásmegyer nagyon messze 
van Érdtől.

– Sok versenyem volt ott, 
így ismertem az egyesületet. 
Sokat kellett utaznom, az 
igaz, de akkor már Budán ta-
nultam, egy speciális szakis-
kolában. Nőiruha-készítő, il-
letve irodai asszisztens vég-
zettségem van, de elvégez-
tem egy tollaslabda játékve-
zetői, majd egy oktatói tanfo-
lyamot is. Közben persze tol-
lasoztam is.

Első edzőm Érden Pet ro
vits Sándor volt, tőle tanul-
tam meg az alapokat, a me-
gyeri Diaboló egyesületben 
pedig Kiss Péter oktatott. Itt 
figyelt fel rám Cserni János 
örökös magyar bajnok, aki 
Érdre is járt edzéseket tarta-
ni nekem. Ennek már több 
mint tíz éve – azóta folyama-

tosan versenyzek. A  legem-
lékezetesebb az első verse-
nyem: hetedikes voltam ak-
kor, és negyedik lettem. Per-
sze a két speciális olimpia is 
nagyon szép emlék.

– Melyik volt nagyobb él-
mény: Athén vagy Los Ange-
les?

– Nem tudok különbséget 
tenni. Talán a Los Angeles-i 
tengerpart jobban tetszett, 
mint a görög… Bár nagyon 
jók voltak a kiegészítő prog-
ramok, legjobban a verse-
nyeket élveztem mindkét 
olimpiámon. Ezek a speciális 
versenyek egyébként telje-
sen mások, mint a hagyomá-
nyosak, itt ugyanis fiúk ellen 
játszom, hiszen nyolc éve va-
gyok veretlen a lányok kö-
zött. Igaz, a „rendes” verse-
nyeken is sokszor „csak” fi-
úkkal játszhatom.

Azért is edzek gyerekeket, 
mert szeretném, hogy legye-
nek végre lányok is, akikkel 
versenyezni lehet. És persze 
azt is meg szeretném mutat-
ni, mit tudok oktatóként.

– Kell-e dolgoznia a tollas 
mellett, vagy meg lehet élni 
belőle?

– Nem lehet. A speciális 
olimpikonok nem kapnak 
semmilyen juttatást a meg-
szerzett érmek után, sőt, ha 
egyáltalán ki szeretnénk jut-
ni a versenyekre, fizetnünk 
kell vagy szponzort kell sze-
reznünk. Az athéni utamat 
Érd polgármestere támogat-
ta, a Los Angeles-i út költsé-
geit – kétszázezer forintot – 
az OSC-Újbuda vízilabda-
csapat teremtette elő: tartot-

tak egy jótékonysági mérkő-
zést, annak jegyárbevételé-
ből tudtam kiutazni. A csapa-
tot pedig onnan ismerem, 
hogy régebben az uszodában 
dolgoztam takarítóként. Bár 
később otthagytam ezt az ál-
lást, de továbbra is szurkolok 
nekik. Nagyon jól érzem ma-
gam velük és a többi szurko-
lóval. Ők a barátaim. Meg 
persze a kézilabdások, hi-
szen a volt csapatom meccse-
ire is visszajárok a szabad-
időmben.

– Egy olimpikon takarítani 
kényszerül? Nem lenne más 
lehetősége?

– Sok helyen próbálkoztam 
az iskola elvégzése után, de 
amint meghallották, hogy 
speciális iskolába jártam, el-
utasítottak. Irodai asszisz-
tensként biztos nem tudok el-
helyezkedni. Volt, ahová 
sportoktatónak jelentkeztem, 
hiszen olyan végzettségem is 
van, de amint meglátták az 
önéletrajzomat, közölték, 
hogy gondnoki munkát bízná-
nak rám – végül takarító let-
tem. Akkor mondtam fel, ami-
kor kiderült, hogy nem akar-
nak elengedni az olimpiára. 
Szerettem volna oktatóként 
elhelyezkedni egy speciális, 
sérült fiatalokkal foglalkozó 

sportegyesületnél is, de ott 
különféle papírokat kértek, 
meg igazolást a megváltozott 
munkaképességről, ami ne-
kem nincs, és nem is lesz, 
mert azzal még inkább eluta-
sítanak a munkáltatók. Így 
most egy dohányboltban dol-
gozom, reggel hattól délután 
kettőig. Utána heti kétszer 
gyerekekkel tollasozom a 
Batthyány iskolában, vagy ne-
kem vannak edzéseim Érden, 
illetve Pesten. Járok vízilab-
da- és kézimeccsekre is, szur-
kolni, hétvégenként verseny-
zek vagy vo nal bí rós ko dom. 
Ez önkéntes munka, ahogy a 
gyerekek edzése is. Szóval a 

Köszönettel, Judit 
Búcsúzáskor Demeter Judit azt kérte, tolmácsoljuk köszöne-
tét mindazoknak, akik segítették abban, hogy részt vehes-
sen a speciális olimpiákon: „Érd Város Polgármesteri Hivatalá-
nak; Lakó Zoltánnak, Nádasi Áginak, hogy kitartottak, amíg 
távol voltam; Nyerki Lajosnak; Horváth Juditnak; Petrovits Gá-
bornak, a YONEX Sportruházat vezetőjének; Dogrogi Péternek, 
a MANTIS Sportbolt vezetőjének, és az Érd kézilabdacsapatá-
nak. Köszönöm az OSC vízilabdacsapatának, vezetőedzőjük-
nek, Becsey Péternek, valamint edzőjüknek, Vincze Balázsnak, 
hogy támogatták a Los Angeles-i utamat. Köszönetet szeretnék 
mondani továbbá Cserni János örökös magyar bajnok tollas-
labdázónak és Petrovits Sándornak, az Érdi VSE mesterének, 
Tornai Tibor és Tinka Lajos érdi edzőknek, valamint Kiss Péter-
nek, a Diaboló SE elnökének. Csapattársaimnak, akik sokat se-
gítettek a felkészülés során, illetve Sipos Béla vezetőedzőnek, 
valamint a Batthyány iskola igazgatójának az edzéslehetősé-
gért. Az ő önzetlen segítségük is kellett a sikerhez.”

demeter Judit 1986-ban született. Az érdi Móra iskolában, 
majd az Újbudai Speciális Szakiskolában tanult, végzettsége 
irodai asszisztens, illetve nőiruha-készítő. Az MLTSZ-nél tol-
laslabda játékvezetői tanfolyamot, a Budai Sportoktató Aka-
démián tollaslabda oktatói tanfolyamot végzett. Az Érdi VSE 
tollaslabda szakosztályának tagja, de csapatversenyekre a 
Diaboló SE-vel jár. Az egyesület munkáját sokféleképp segíti, 
a pályabérleti szerződés megkötésétől a szekrények takarítá-
sán át a pályák festéséig. Alkalmanként játékvezetőként és 
vonalbíróként dolgozik a Magyar Tollaslabda Szövetség ver-
senyein, önkéntesként rendszeresen közreműködik rende-
zőként és versenybíróként a Magyar Szabadidős és Amatőr 
Tollaslabda Szövetség versenyein.
Több száz versenyt nyert már meg, nyolc éve veretlen a lá-
nyok között. 2011-ben az Athéni Speciális Olimpián egyéni-
ben 4. helyezett lett, vegyes párosban bronz-, párosban 
aranyérmet szerzett. 2015-ben Los Angelesből egyéniben és 
vegyes párosban aranyérmet, párosban ezüstérmet hozott.

Edzőnek jelentkezett, takarítóként alkalmazták – Demeter Judittal beszélgettünk

Olimpikon a dohányboltban

Több száz versenyt nyert meg Judit. Olimpiai érmeire a legbüszkébb

Hetente kétszer gyerekekkel tollasozik a Batthyány iskolában

Szeretne abban a szakiskolában tollaslabdát oktatni, ahol maga is 
tanult
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Elhárult a törvényi akadálya annak, hogy Ófaluhoz közel fiókgyógyszer-
tár létesüljön, a közgyűlés ugyanis támogatta, hogy ismét megalakuljon 
Ófalu-Újfalu településrészi önkormányzata, ami feltétele a patika megnyi-
tásának. Ezen kívül még csaknem húsz tárgyban hoztak döntést a város 
képviselői október 22-én megtartott ülésükön.

Ünnepélyes eskütételre ke-
rült sor a közgyűlés októberi 
ülésén: megalakították Ófalu-
Újfalu településrészi önkor-
mányzatát (részleteket a Te-
lepülésrészi önkormányzat 
alakult című anyagunkban 
talál a 18. oldalon). Az esküté-
tel után T. Mészáros András 
polgármester tájékoztatta a 
képviselőket az Érdi „Malen-
kij robot” Emlékbizottság ala-
kuló üléséről.

Ezután elfogadták a ké-
ményseprő-ipari közszolgál-
tatásról szóló rendelet módo-
sítását, majd a képviselők rá-
tértek a város szociális rende-
letének módosítására. 
Körmöczi Erika, a Humán 
Iroda vezetője röviden ismer-
tette azokat a pontokat, ame-
lyeket a változtatás érint. 
Hangsúlyozta, hogy a febru-
árban megszületett rendelet-
hez képest a jogosultsági fel-
tételek enyhítésére tettek ja-
vaslatot, de a módosítás nem 
jelent többletterhet a költség-
vetésnek, ugyanis a meglévő 
forrás elegendő. Többek kö-
zött a hulladékkezelési díjhát-
ralék is bekerült a lakásfenn-
tartási támogatás rendszeré-
be, a gyermekétkeztetési tá-
mogatáshoz pedig magasabb 
jövedelemhatárt vesznek fi-
gyelembe, de az ajánlott védő-
oltások térítésénél is javítot-
tak a feltételeken. A rendelet-
módosítást egyhangúlag elfo-
gadta a közgyűlés. 

Egészségház: 
késésben

A Delfintel Kft.-vel megkö-
tött megállapodás módosítá-
sáról is tárgyaltak: a beruhá-

zó cég arról tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy for-
ráshiány miatt a Felső u. 43. 
szám alatti ingatlanon csak 
fél évvel későbbi határidőre 
képes vállalni a gyógyszer-
tárral együtt megépülő új 
Egészségház befejezését, az 
átadást így 2017 májusára 
ígéri a társaság. A polgár-
mester úgy vélte, ha nem fo-
gadják el a csúszást, lemon-
danak egy olyan beruházás-
ról, ami fontos a városnak, 
ugyanakkor a Delfintel Kft.-
nek is érdeke a kivitelezés 
minél előbbi befejezése. A 
plénum végül megszavazta a 
szerződés módosítását. 

A közgyűlés a Magyar Ál-
lam tulajdonában álló ingat-
lanok ingyenes önkormány-
zati tulajdonba adásának 
kezdeményezését is támogat-
ta. Ezek a területek jelentős 
ipari és turisztikai beruhá-
zások helyszínei lesznek az 
elkövetkező években. 

Nagy többséggel fogadta el 
a közgyűlés a város közneve-
lési, szakképzési intézmény-
rendszerének fejlesztésére 
vonatkozó programot, ame-
lyet a szeptemberi ülésen vé-
gül mégsem tárgyaltak meg. 
Egyedül Havasi Márta (DK) 
szavazott nemmel, mert úgy 
vélte, hogy az előterjesztést 
egyetlen megalapozott tanul-
mány sem támasztotta alá.

A továbbiakban támogat-
ták a képviselők, hogy a vá-
ros 20 millió forinttal meg-
emelje a Vörösmarty gimná-
zium sportcsarnokának 
megépítéséhez szükséges 
kötelezettségvállalását, így 
jövőre átadhatják a létesít-
ményt. 

Ezután hosszas és partta-
lan vitát generált az Érdi Új-
ság kiadásához szükséges 
kötelezettségvállalás fedeze-
tének biztosítására vonatko-
zó javaslat, de végül 17 igen 
és 1 nem szavazat mellett tá-
mogatták a képviselők, hogy 
a jövőben az önkormányzat 
pénzügyi fedezetet biztosít a 
lap megjelenésére.

A közgyűlés októberi ülé-
sén támogatta még az Idős-
ügyi Tanács működésével 
kapcsolatos módosításokat, 
elfogadta a meglévők mellet-
ti, új térfigyelő kamerák elhe-
lyezésére tett javaslatot, 
majd az egyebek napirendi 
pont után, zárt ülésen döntött 
Érd Város Szociális Munká-
jáért Díj idei odaítéléséről.

Napirend után
A közgyűlés ülésein a na-

pirend végén, egyszer és 
csak öt percig szót kaphat-
nak az önkormányzati képvi-
selők, hogy bármilyen témá-
ban elmondják észrevételei-
ket.

Csőzik László (2030 Egye-
sület) már korábban is tol-
mácsolta az M7-es közelében 
lakók kérését, akik azt sze-
retnék, ha zajvédő fal válasz-
taná el őket az autópálya za-
jától. Bács István alpolgár-
mester válaszában elmond-
ta: kéthavonta keresik ez 
ügyben az illetékeseket, de 
ennél többet nem tudnak ten-
ni, ugyanis a zajvédő fal 
megépítése nem az önkor-
mányzat feladata, az állam-
tól kell várniuk a megoldást. 

Szűcs Gábor (MSZP) azt 
szerette volna megtudni, mi-
lyen tárgyalások folynak 

Ófalu turisztikai központtá 
alakításával kapcsolatban, 
valamint, hogy hol tart a hul-
ladékkezelési projekt, 
amelyhez kapcsolódóan még 
a tavasszal bizottságot hoz-
tak létre? Ezenkívül a Sárd 
utcában a közlekedést nehe-
zítő földkupacokról is emlí-
tést tett, és a vízelvezető me-
der kitisztítását is szorgal-
mazta. Bács István alpolgár-
mester Horváth Szulimán 
Tibor írásos válaszát ígérte 

a kérdésekre és felvetésekre. 
Csornainé Romhányi Ju

dit (Együtt) örömmel nyug-
tázta, hogy sok utcát rendbe 
hozott a város, de feltette a 
kérdést: az Ürmös utca má-
sik része, a Csaba utca és a 
többi, ugyancsak nehezen 
járható utcák lakosai mikor 
közlekedhetnek aszfaltos 
úton? Bács István alpolgár-
mester kifejtette: a város 
költségvetése véges, idén 
ennyire jutott forrás. 

Pulai Edina (Jobbik) fel-
vetette: a közétkeztetés mi-
nőségéről a képviselőknek 
személyesen kellene meg-
győződniük. A kóstolóba sze-
retné bevonni az Ifjúsági Ön-
kormányzat képviselőit is, 
hiszen az egyik diákpolgár-
mester-jelölt a választási 
programjában is szorgal-
mazta az iskolai menzákon 

felszolgált ételek minőségé-
nek javítását.

Kopor Tihamér (Fidesz–
KDNP) is megemlítette a 
Sárd utcát: szerinte az ÉKFI 
munkájának köszönhetően 
javul a helyzet. Jelezte 
ugyanakkor, hogy a MÁV to-
vábbra sem takarítja és tart-
ja rendben a vasútállomáso-
kat.

Tekauer Norbert (Fidesz–
KDNP) is számos utca rend-
be tételét hiányolta és azt 
kérte, a megsüllyedt útbur-
kolatokat is javítsák meg mi-
előbb, mert nehezítik a for-
galmat. Szóvá tette még 
Duna utcában lévő, egykori 
porfestőüzem helyén műkö-
dő vállalkozást: a lakossági 
panaszok szerint éjjel-nap-
pal járnak és nagy zajt csap-
nak a többtonnás teherau-
tók, amelyek vezetői az utcák 
súlykorlátozására sincsenek 
tekintettel. 

Antunovits Antal (Fidesz–
KDNP) szerint az ófalusi lako-
sok arra panaszkodnak, hogy 
a posta 2–3 hét késéssel kéz-
besíti számukra a helyi adók 
csekkjeit. Emellett kérte a 
képviselő, hogy az ófalusi óvo-
da előtti buszmegállóban 
hosszabbítsák meg a járdaszi-
getet, mert a csuklós buszok-
ról csak nehezen tudnak le-
szállni az idősek meg a baba-
kocsival utazó kismamák. 

Dr. Veres Judit (Fidesz–
KDNP) megjegyezte: Park-
városban sokak szerint jár-
hatatlanok a forgalomeltere-
lésére kijelölt utcák. Bács 
István alpolgármester azt 
mondta: a beruházóval közö-
sen jelölték ki a forgalmat 
elterelő utcákat, amelyek ál-
lapotát akkor megfelelőnek 
találták. – Évtizedek óta azt 
vártuk, hogy végre megépül-
jön az autópálya csomópont-
ja, amely a jövőben zökkenő-
mentessé teszi a forgalmat – 
tette hozzá az alpolgármes-
ter. n BÁlINT EdIT

Pest megye pár éven belül elválhat Budapesttől 
– így a megye települései, köztük Érd is, ismét 
jelentősebb uniós forrásokhoz juthat – közölte  
T. Mészáros András sajtótájékoztatóján. Érd pol-
gármestere arról is beszámolt, hogy a DIGI Érden 
is elindítja kábeles szolgáltatását.

Lázár János miniszterel-
nökséget vezető miniszter a 
napokban jelentette be, hogy 
a kormány Pest megye és 
Budapest különválasztásá-
ra készül. Az ezzel kapcsola-
tos döntést a kabinet a jövő 
év első felében hozhatja meg. 
Pest megye vagy önálló régi-
óként működik tovább, vagy 
a megye települései más ré-
giókhoz csatlakoznak majd.

T. Mészáros András sajtó-
tájékoztatóján üdvözölte a 
kormány tervét. A politikus 
több mint egy évtizede szor-
galmazza a különválást. 
A polgármester 1998 és 2002 
között a Pest megyei köz-
gyűlés elnöke volt, és már 
2001 óta szorgalmazta Pest 
megye leválását a főváros-
tól. 2012. október 31-én, a 
készülő Pest megyei terület-

fejlesztési koncepció kap-
csán például azt mondta: 
csak akkor van esélye a fő-
várossal egy régióba sorolt 
Pest megyének a felzárkó-
zásra, ha a területfejlesztési 
törvény módosításával lehe-
tővé tennék, hogy leváljon és 
önállósodjon.

– Végre elérkezhet az az 
idő, mikor Budapest fejlett-
sége nem takarja el a megye 
fejletlenségét. Míg a főváros 
az uniós GDP-átlag 140–150 
százalékát éri el, addig Pest 
megye csupán az 56–57 szá-
zalékát, ám mivel a megye 
és a főváros egy régióhoz 
tartozik, a települések – és a 
bennük élő mintegy három-
millió ember – elesik az uni-

ós támogatásoktól. Ezek 
ugyanis csak akkor járnak, 
ha a régió fejlettsége nem éri 
el a GDP-átlag 75 százalékát 
– magyarázta a polgármes-
ter, hozzátéve: az uniós pá-
lyázatokon települések, civil 
szervezetek, vállalkozások 
csak igen korlátozott mér-
tékben indulhatnak, és a ko-
rábbi támogatásoknak csak 
töredéke jut el az itt élő em-
berekhez.

– Érd az elmúlt években 
közel ötvenmilliárd forint 
uniós pályázati pénzt hasz-
nált fel, míg a jelenlegi cik-
lusban összesen 800 millió 
forint jut városunknak – a 
különbség jól látható. Remé-
lem, hamarosan megszület-
nek az előterjesztések, ame-
lyek lehetővé teszik Pest 
megye és Budapest szétvá-
lását, és a következő uniós 
ciklusokra a probléma meg-
szűnik – mondta a polgár-
mester.

Emlékezetes: a Modern Vá-
rosok program keretében 
negyvenmilliárd forint for-
ráshoz juthat Érd öt év alatt, 
hogy fejlesztéseit megvalósít-
sa. Ez azonban hazai forrás, 
nem EU-s pénz. T. Mészáros 
András ezzel kapcsolatban 
megjegyezte: a magyar for-
rás kevesebb adminisztráci-
ót igényel majd, mint ameny-
nyit az uniós pénzek felhasz-
nálása igényel.

A polgármester beszámolt 
arról is, hogy a DIGI novem-
bertől elindítja Érden a kábe-
les szolgáltatását. Mint a tár-
saság honlapján olvasható, 
egyelőre csak a város bizo-
nyos területein lesz elérhető a 
szolgáltatás, ám folyamato-
san bővítik majd.

– Szeretnénk a többi szol-
gáltatót is idehozni, hiszen ez, 
a verseny és a szolgáltatások 
minőségének javulása az érdi 
lakosok érdeke – zárta szava-
it a polgármester. n Á. K.

Végre sikerül alternatívát kínálni a helyi baloldali szavazóknak – jelen-
tették ki a közgyűlés baloldali frakciójának tagjai a közgyűlés októ-
beri ülését követő közös sajtótájékoztatójukon. Szűcs Gábor (MSZP) 
frakcióvezető, Havasi Márta (DK) és Csornainé Romhányi Judit (Együtt) 
eredményesnek tartják elmúlt évi munkájukat. 

A sajtótájékoztatót Szűcs 
Gábor (MSZP) frakcióvezető 
kezdte, aki megemlékezett 
arról, hogy egy éve, október 
23-án alakult meg a város új 
közgyűlése, amelyben a balol-
dali képviselők is frakciót ala-
kíthattak, és az elmúlt eszten-
dőben bizonyíthatták, hogy a 
Fidesz–KDNP-s többségű vá-
rosi közgyűlésben valós ellen-
zéket képviselnek. Fontosnak 
tartotta hangsúlyozni, hogy 
Érden olyan pártok képviselői 
alakítottak közös frakciót, 
amelyek országos szinten 
nem képesek az együttműkö-
désre. 

Havasi Márta (DK) emlé-
keztetett a Demokratikus Ko-
alíció megalakulásának ne-
gyedik évfordulójára és arra: 
a DK nemcsak hogy bejutott a 
parlamentbe, hanem követke-
zetesen képviseli az általa 
megfogalmazott értékeket. 
Végül a képviselő asszony az 
önkormányzatban kifejtett 
egyéves munkájukat értékel-
ve eredményesnek ítélte mind 
a frakció, mind a saját képvi-
selői tevékenységét. Mint 
mondta, nemcsak azért, mert 
a korábbi négy évben egyálta-
lán nem volt baloldali ellen-

zék, hanem azért is, mert – a 
kezdeti gyanakvást követően 
– a közgyűlésben már figyel-
nek rájuk, és ésszerű javasla-
taikról tárgyalni is hajlandó-
ak. Havasi Márta figyelemre 
méltó sikernek tartotta, hogy 
javaslatuk nyomán duplájára 
emelték a főiskolások ösztön-
díját, és vélhetően Érden is 
lesz Ünnepi Könyvhét. Hozzá-
tette: a jövőben is kiállnak 
azért, hogy a kultúra is méltó 
helyére kerüljön a városban. 

Csornainé Romhányi Judit 
(Együtt) kifejtette: tavaly óta 
először vehet részt közvetle-
nül az önkormányzati mun-
kában, és igyekszik a lakos-
sági megkeresésekre közben-
járni, a felmerülő problémá-
kat megoldandó. Többször 
előfordult, hogy egy-egy utcá-
ban az illegális szemétlerakót 

számolták fel, jelenleg is fo-
lyamatban van az Árvai utcá-
ban keletkezett szemétkupac 
felszámolása. Ezenkívül frak-
ciótársaival együtt részt vett 
az internetadó bevezetése, az 
útdíj és a boltbezárások elleni 
tüntetéseken, ugyanakkor az 
érdi intézmények meghívása-
inak is rendszeresen eleget 
tett. Rendelettervezetet nyúj-
tott be az önkormányzati 
munka átláthatóságára vo-
natkozólag, de ezt a közgyű-
lés nagy többséggel elutasí-
totta, pedig a 40 milliárdos 
fejlesztési támogatás elkölté-
sének tükrében fontos lenne 
tisztán látni – vélte Csornainé 
Romhányi Judit, hozzátéve, 
hogy ennek dacára a jövőben 
is készek a konstruktív 
együttműködésre a város 
közgyűlésében. n BE

Két évvel ezelőtt, amikor 
az Érdi Egészségügyi Intéz-
ményt Támogató Alapít-
ványt létrehozták, még nem 
is sejtették, hogy ilyen ha-
mar szükség lesz azokra a 
felajánlásokra, amelyekből 
gyorsan megoldható az el-
avult, ám a mindennapi gyó-
gyításban nélkülözhetetlen 
orvosi műszerek cseréje – 
nyilatkozta lapunknak dr. 
Kőszegi Gábor. Az érdi Dr. 
Romics László Egészség-
ügyi Intézmény főigazgató 
főorvosa arról számolt be, 
hogy immár több mint két 
hete nyilvános a csaknem 
két éve kezdeményezett – és 
áprilisban hivatalosan is be-
jegyzett – egészségügyi ala-
pítvány Raiffeisen banknál 
vezetett számlaszáma. A fel-
ajánlott pénzből mindenek-
előtt a már nagyon régi orvo-
si műszereket kezdik el fel-
újítani. 

Dr. Kőszegi Gábor a köz-
gyűlés legutóbbi ülésén az 
egyebek napirendi pontban 
felszólalva azt is elmondta: 
noha a szakrendelő új szár-
nyának megépítésekor több 
mint 480 millió forint érték-
ben kaptak új, modern mű-
szereket, de azóta már öt év 
eltelt, és bizony a naponta 
igénybe vett orvosi gépeze-
tek elhasználódnak. Így 

olyan orvosi műszerekkel is 
kénytelenek dolgozni, ame-
lyek meghibásodása esetén 
akár milliókat kell kifizetni-
ük a javításra. 

Az elmúlt két hónapban 
már összesen 13 millió forin-
tot költöttek alkatrészcseré-
re és -javításra, ebből példá-
ul csak a röntgengép képcsö-
vének meghibásodása 8 mil-
lió forintot vitt el. Ezt a ren-
delőintézet költségvetéséből 
nehezen tudják kigazdál-
kodni, a képcsövet is részlet-
re tudták csak megvásárol-
ni, így mindenképpen nagy 
szükségük van az alapít-
vány segítségére – mondta el 
a főigazgató. 

A támogatókat illetően pe-
dig egyaránt számítanak a 
magánszemélyek adomá-
nyaira és a vállalkozások, 
cégek befizetéseire is. Utób-
biakat személyesen is meg-
keresik majd, kérve a támo-
gatásukat. Dr. Kőszegi Gá-
bor utalt arra is, hogy ameny-
nyiben nagyobb összegekre 
is szert tesz az alapítvány, a 
jövőben egy Dr. Romics 
László-díj alapítását is ter-
vezik, amellyel a kiválóan 
dolgozó, hűséges munkatár-
sakat szeretnék majd kitün-
tetni, de a szakdolgozók to-
vábbképzésének támogatá-
sára is áldoznának. n BE

Megalakul Ófalu-Újfalu településrészi önkormányzata – Módosították a város szociális rendeletét 

Bővül a szociális kedvezményekre jogosultak köre

Pulai Edina (Jobbik) nem 
támogatta a Delfintel Kft.-vel 
kötött megállapodás módosí-
tását. Úgy vélte, egy cégnek 
felelős számításokkal kell 
szerződést kötnie, így a csú-
szás elfogadhatatlan. Üdvö-
zölte viszont az új gyógyszer-
tár létrehozását, hiszen ren-
geteg idős, beteg ember és 

kisgyermekes család lakik a 
környéken, akiknek rendsze-
resen gondot jelent a gyógy-
szerek kiváltása. A szociális 
ellátás helyi rendeletének 
módosítása kapcsán megje-
gyezte: a tartós ápolásra szo-
ruló hozzátartozók számára 
megállapított ápolási díjat il-
letően feleslegesnek tartja, 

hogy feltételként előírják a 
napi, minimum kétórás gon-
dozás szükségességét, hi-
szen az időtartam helyzettől 
függően változó lehet. 

Szűcs Gábor (MSZP–DK–
Együtt) frakcióvezető la-
punknak nyilatkozva el-
mondta: támogatták a szoci-
ális rendeletmódosítást, hisz 
a javaslat pozitív változáso-
kat vezet be, és az is jó dolog, 
hogy bővülhet a támogatot-

tak köre. Nem értettek egyet 
viszont az Ófalu-Újfalu tele-
pülésrészi önkormányzat 
megalakításával, mert nem-
csak itt, hanem a város többi 
területén is szükség van 
részönkormányzatokra. La-
punkról tárgyalva pedig 
nemcsak az Érdi Újság ter-
jesztésének hiányosságaira 
hívták fel a figyelmet, hanem 
azt is szóvá tették, hogy a po-
litikai tartalmú cikkekben – 

szerintük – méltánytalanul 
kevés teret kap az ellenzéki 
vélemény.

Csőzik László (2030 Egye-
sület) is osztotta a baloldali 
demokratikus frakció véle-
ményét: szerinte a felelős 
döntéshez több és pontos in-
formációk kellenének, ezért 
– fűzte hozzá – érdemes lett 
volna az előterjesztéshez 
mellékelni a kiadóval kötött 
szerződést is.

Új kábelszolgáltató Érden – 
Több EU-s forráshoz juthatunk

Egyéves munkáját értékelte  
a baloldali demokratikus frakció

Havasi Márta, Szűcs Gábor, Csornainé Romhányi Judit

Sürgős cserére váró orvosi 
műszerekre gyűjtenek

Az Érdi Egészségügyi Intézményt Támogató Alapítvány 
számlaszáma: 12020304-01424963-00100006

A polgármester szerint a féléves 
csúszás ellenére is jól jár a város 
az Egészségházzal 

Ellenzéki vélemények
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A Nepálról és a Himalája 
sziklavilágáról szóló, vetítéses 
beszámolóval kezdődött el ok-
tóber 19-én a Világjáró esték 
című előadás-sorozat a Ma-
gyar Földrajzi Múzeumban, 
amelynek során egy-egy jeles 
szakértő, világutazó vagy föld-
rajztudós segítségével távoli 
országokat, kultúrákat és eg-
zotikus tájakat ismerhetnek 
meg az érdeklődők.

Nepál a közelmúltban első-
sorban a pusztító földrengé-
sek kapcsán került a világhír-
adók fókuszába, de kevesen 
tudják, hogy egy varázslatos, 
természeti kincsekkel teli or-
szágról van szó, és még keve-
sebbeknek van ismeretük ar-
ról, hogyan élnek ott az embe-
rek, mit jelentenek számukra 
a magas hegyek és hogyan le-
het egyáltalán túlélni a nepáli 
életkörülményeket? Úgy tű-
nik, sokan szerettek volna – 
hacsak gondolatban is – Nepál 
hegyei között, a Himalája 
sziklavilágában barangolni, 
mert a Világjáró esték első 
előadásán zsúfolásig megtelt 

a Magyar Földrajzi Múzeum 
tágas konferenciaterme.

Az előadó dr. Kubassek Já
nos múzeumigazgató volt, aki 
elárulta, számos alkalommal 
járt már a Himaláján, és ezek-
nek az utaknak az élményei 
mindig megváltoztatták gon-
dolkodásmódját és az életké-
pét arról, mi a jó és mi a rossz, 
és óriási csodálattal töltötte el, 
hogy mennyire erős a túlélési 
ösztön a nepáli emberekben. 
Ott a végtelen szegénységben 
rengeteg, lélekben gazdag em-
bert ismert meg – mesélte a 
múzeumigazgató, majd azzal 
folytatta: érdekes, hogy ebben 
az országban meg tudott ma-
radni egymás mellett a budd-
hizmus és a hinduizmus.

A természet különleges va-
rázsa, az óriási hegységrend-
szer nemcsak a megszállott 
hegymászók számára lehet 
csábító, hanem odavonzza a 
különleges élményekre vágyó 
utazókat is, annak dacára, 
hogy Nepált a Föld tíz legsze-
gényebb országai közé sorol-
ják. Rendkívül meredek hegy-

oldalak veszik körül, és talán 
ennek a földrajzi elhatárolt-
ságnak köszönheti, hogy soha 
nem került idegen fennható-
ság alá. Nepálban azonban 
nincs munkalehetőség, így az 
arab országokba vagy sokan 
Európába vándorolnak, mert 
ez az egyetlen reményük arra, 
hogy állást találjanak. A vízel-
látás is akadozik, néha csak 
két-három naponta és legfel-
jebb csak 2–3 órán át folyik a 
vezetékes víz, de ennél is rosz-
szabb, hogy soha nem lehet 
előre tudni, mikor számíthat-
nak rá, ezért a társasházak-
ban hatalmas víztartályokban 
tárolják az egyébként nem 
iható vizet.

Rengeteg a befejezetlen 
ház, mert amíg teljesen el nem 
készülnek, nem kell utánuk 
adót fizetni, így aztán gyak-
ran megkezdenek egy újabb 
emeletet, amit gyakorlatilag 
soha nem fejeznek be. Érdekes 
lehet számunkra, hogy Nepál-
ban a lapos háztetőkön és az 
erkélyen zajlik a társadalmi 
élet. A család egy hónapban 

legfeljebb egyszer eszik húst, 
amit megvásárolni sem túl 
gyakran lehet a roppant rosz-
szul ellátott boltokban. Vi-
szont hihetetlen nagy náluk a 
teakultusz, rengeteg fajta teát 
készítenek, s tesznek bele te-
jet, fahéjat, borsot, de még 
akár szárított gyíkkal is ízesí-
tik.

Sok rokon vonás fedezhető 
fel a kínai kultúrával, például 
a nők szárit és pizsamaruhát 
viselnek, és az öltözködés 
gyakran a társadalmi és 
anyagi helyzetüket is tükrözi. 
Egyébként a nepáli emberek 
barátságosak az idegenekkel, 
sokan beszélnek angolul, és 

bárkivel, bármikor hajlandó-
ak bármilyen témát megvitat-
ni – tudtuk meg mindezt és 
még rengeteg egyéb érdekes 
információt is dr. Kubassek 
János roppant érdekes beszá-
molójából, amit temérdek fotó 
kíséretében élvezhetett az 
érdi közönség.

A program végén egy kis ne-
páli ételkóstoló is várta a 
résztvevőket a Maharaja Étte-
rem jóvoltából. A Világjáró es-
ték programsorozat követke-
ző rendezvényét november 
3-án tartják, témája Japán, az 
előadó pedig Gruber László 
történelem-földrajz tanár lesz.
 n BÁlINT EdIT

A városi ünnepi megemlékezést követően kizá-
rólag magyar szerzőket megszólaltató koncertet 
adott október 23-án az Érdi Kamarazenekar a 
Szepes Gyula Művelődési Központban, amit 
nem csak a vájt fülűek hallgattak nyitott szívvel.

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékére, 
egy nagyszerű ünnepi hang-
versenyre várta az Érdi Ka-
marazenekar mindazokat, 
akik szívesen hallgatják ma-
gyar zeneszerzők műveit, 
ugyanis a koncert teljes mű-

sorát a hazai muzsika alkot-
ta. Mindössze négy, ám több 
tételből álló mű csendült fel.

A koncert közönségét 
Rédai Erzsébet, a kamara-
zenekar művészeti vezetője 
Kodály Zoltán gondolataival 
köszöntötte, aki írásában 

azon tűnődött, hogyan lehet-
ne elérni a zene „forradal-
mát”, amelynek célja a fiata-
lok között tapasztalt, zene 
iránti közöny megszünteté-
se. Kodály úgy látta, ehhez 
mindenekelőtt el kell érni a 
zenei analfabetizmus csök-
kentését. Zenei analfabétá-
nak pedig azt tartotta, aki 
nem tudja olvasni a zenét. 
Kottát olvasni ugyanis nem-
csak a zenésznek, hanem 
mindenkinek szükséges len-
ne – tartotta világhírű zene-
szerzőnk, Kodály Zoltán, aki 

Bartók Bélával együtt elin-
dult, hogy felkutassa és leje-
gyezze a magyar népzenét.

A zenekar elsőként Bartók 
Erdélyi táncok című darab-
ját játszotta, amely három 
tételből, a Dudásokból, a 
Medvetáncból és a gyors Fi-
náléból áll. Eredetileg zon-
gorára íródott, de később 
vonósra is átdolgozták. Ezt 
követően Weiner Leo, a híres 
kamarazene-tanárnak Di-
ver timentója következett. A 
koncerten felcsendülő mű 
tételei: Tempo di csárdás, 
Rókatánc, Marosszéki ke-
ringő és Csűrdöngölő. A 
hangversenyen egy kortárs 
művet is bemutatott az Érdi 
kamarazenekar. Fekete 
Gyula Divertimentóját is a 
csodálatos magyar népi mu-
zsika ihlette. Végül Erkel Fe-
renc Hunyadi László operá-
jából a jól ismert palotás 
csendült fel.

Egy kis képzelőerővel ma-
gunk előtt láthattuk a csoda-
szép ruhákban táncoló höl-

gyeket és férfiakat. Az alig 
egyórás hangverseny oly-
annyira elnyerte a közönség 
tetszését, hogy kétszer is 
„kitapsolta” a művészekből a 
ráadást, ami Weiner Leo Di-
vertimentójának Rókatánc 
tétele volt.

Rédai Erzsébet Vass 
Albert egyik regényéből idé-
zett szavakkal köszönt el a 
hálás közönségtől: „Ideje 
most már, hogy megnyerjük 
a békét!” A zene erre is ké-
pes! Jó érzésekkel telítődve, 
felüdülve távoztak a hang-
verseny résztvevői. Legköze-
lebb az adventi koncerten 
élvezheti majd a közönség az 
Érdi Kamarazenekar nagy-
szerű játékát. 

n BÁlINT

Mi magyarok, sajnos keve-
set tudunk Japánról, aho-
gyan a japánok is keveset 
tudnak rólunk, magyarokról, 
mégis az a rögeszméjük, 
hogy „rokonok” vagyunk – 
emelte ki P. Szabó József, aki 
a múlt héten a középkori ja-
pán irodalomról tartott igen 
érdekes előadást a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtárban.

P. Szabó József 1970-ben 
járt először Japánban, és 
azt is elárulta, hogy akkor a 
háromtagú magyar küldött-
séget egy gésaotthonba is 
elvitték. A gésát csak ná-
lunk tekintik – abszolút té-
vesen – szexpartnernek, 
holott egészen másról van 
szó. A japán gésa valójában 
művészember, aki rengete-
get tanul, mielőtt magas 
rangú vendégeket szóra-
koztathat, velük eszmecse-
rét folytathat. P. Szabó Jó-
zsefnek egy „maiko”, azaz 
gésanövendék jutott, aki el-
mesélte, hogy olvasott egy 
magyar könyvet, a címére 
ugyan nem emlékezett, de a 
főhős nevére igen: Neme-
cseknek hívták!

Az érdi könyvtár vendége 
először megkísérelte hallga-
tósága képzeletében elhe-
lyezni Japánt és a történel-
mét. A legfontosabb, hogy a 
japán nemzeti öntudatot év-
századokon keresztül, a mai 
napig egyetlen dolog alapoz-
ta és erősítette meg: minden 
japán meggyőződése, hogy 
minden egyes japán a csá-
szár leszármazottja, tehát 
mindannyian egy hatalmas 
család tagjai, amelynek a 
feje maga a császár. Az erő 
és a túlélés alapja tehát a 
család.

A japán irodalmi alkotá-
sok jelentős százaléka törté-
nelmi események feldolgozá-
sa volt, szereplői pedig élő, 
valós személyek. A Gendzsi 
szerelmei azonban egy há-
romkötetes híres fikciós re-
gény, amely egy főúri család 
életét, s rajta keresztül a ja-
pán történelem egy részét 
dolgozza fel. Érdekessége, 
hogy a világirodalomban ez 
az első teljes regény – ezt 
tartják legalábbis a japánok. 
Összesen 54 kötetes – ma-
gyarul csak három –, de úgy 

kell elképzelni, hogy ezek 
inkább afféle „füzetek”, nem 
olyan vaskosak, mint a mi 
átlagos köteteink. A regény-
nek viszont csaknem négy-
száz jelentős szereplője van, 
akik nem csupán előfordul-
nak mintegy mellékszerep-
lőként, hanem igazi karakte-
rek, markáns, egymástól el-
térő jellemvonásokkal.

Roppant érdekes, hogy ez 
a könyv tulajdonképpen 500 

évvel megelőzte Shakes-
peare-t és mintegy 300 év-
vel korábban íródott, mint 
Dante Isteni színjátéka, te-
hát a japánok joggal és mél-
tán büszkék rá. Ráadásul a 
regény szerzője egy főúri 
hölgy, Muraszaki Sikibu 
volt, akiről annyit lehet még 
tudni, hogy akkor kezdte el 
írni a regényt, amikor meg-
özvegyült. Az első 20 feje-
zet, amely a Gendzsi klán 
férfi fejének életével foglal-
kozik, ragyogó stílusban, 
remek fordulatokkal író-
dott. Majd a 21. fejezetben 
meghal ez a férfi, és a folyta-
tás már a leszármazottairól 
szól. Ettől kezdve azonban 
az alkotás értéke is nagyot 
zuhan, legalábbis a kritiku-
sok véleménye szerint. 
Ezért azt feltételezik, hogy 
ettől kezdve más lehetett a 
regény szerzője, sőt úgy vé-
lik, volt egy harmadik hölgy 
is, aki az utolsó pár fejeze-
tet írta, mert ezekben újra 
megugrott a színvonal. Min-
denesetre a japán klasszi-
kus irodalomban csúcstelje-
sítménynek, a legnépsze-

rűbb alkotásnak minősítet-
ték a Gendzsi szerelmeit.

Japánban azért voltak in-
kább nők a könyvírók, mert 
a férfiak el voltak foglalva a 
háborúzással – emelte ki P. 
Szabó József, és az előadás 

során még rengeteg érde-
kességet megosztott a japán 
kultúráról. A Távol-Kelet-
szakértő japánból fordított 
kötetei is elérhetőek az érdi 
könyvtárban.

n BE

Végtelen szegénységben, lélekben gazdag emberek

Teakultusz és túlélés a sziklák között

A Világjáró esték első előadásán zsúfolásig megtelt a Földrajzi Mú-
zeum konferenciaterme

A világirodalom első teljes regénye

Gendzsi szerelmei a könyvtárban

Muraszaki az Isijamadera templomban alkot, miközben a holdat 
nézi. Szuzuki Harunobu metszete 1767 körül

P. Szabó József 1970-ben talál-
kozott először egy „maiko”-val, 
azaz gésanövendékkel

Rédai Erzsébet zenekarvezető 
Kodály Zoltán gondolataival kö-
szöntötte a közönséget

Bartók Béla, Weiner Leó, Fekete Gyula és Erkel Ferenc műveit játszották a kamarazenészek

Ünnepi hangverseny az 1956-os forradalom emlékére

Zenével megnyerni a békét

Polikarbonát
lemez akció!

10 mm víztiszta

2.650 Ft/m2

TeTő-Zsindely ÉPíTőanyag sZaküZleT

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

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

az árak a 27% áfát tartalmazzák! az akció a készlet erejéig tart!

OsB akció
2.490 Ft
/táblától

www.tetouzlet.hu

29
12
75

Laptopok és tabletekmárkafüggetlen
teljes körű javítása és adás-vétele

www.watchglobal.hu •www.laptopszervizerd.hu

Érd, Diósdi út 4. (Lidl melletti üzletsor)
Tel.: 70-329-5557, info@laptopszervizerd.hu

28
54

08

28
76

63

Bádogos tetőfedő – építőanyag kereskedés

Vásároljon weBáruházunkBan!

www.epitoanyag-center.hu
1211 Budapest, Mansfeld P. u. 27.
(a régi posztógyár területén)
Tel./Fax: +36-1/278-0204
+36-30/552-9676, +36-30/228-3829
iroda@epitoanyag-center.com

kedVezményeinkről és szállításról érdeklődjön irodánkBan!

• Bádogos termékek széles választéka
• Gipszkarton rendszerek
• OSB
• Tetőfedő anyagok – kiegészítők, cserepek
• Hő-, hang-, vízszigetelések
• Bitumenes szigetelőanyagok
• Térkövek, burkolatok
• Kerti vízelvezető rendszerek
• Nyílászárók
• Falfestékek
• Falazóanyagok, vakolórendszerek
• Falburkolatok
• Kéményrendszerek

KiviTelezéST iS vállaluNK!

29
22

16
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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.

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 

ZAPROSZENIE
 MEGHÍVÓ

Polsko-Węgierskie Stowarzyszenie 
Kulturalne w Érd zaprasza Panią/Pana, 
rodzinę i znajomych 
na organizowany w dniu 7 listopada 
2015 r. (sobota), godz. 15.00
wykład/rozmowę z okazji Świeta  Nie-
podległości Polski (11 Listopada)

pt. „Podobieństwa i różnice – Polacy 
i Węgrzy w XX. wieku”.

Gość wieczoru:
dr Gabor lagzi, adiunkt Uniwersytetu 
Pannon ((Veszprém))

Az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális 
Egyesület meghívja Önt és ismerőseit
a lengyel függetlenség napja (no-
vember 11.) alkalmából 
2015. november 7. (szombat) 15 
órakor rendezett

Hasonlóságok és különbségek – 
lengyelek és magyarok a 20. szá-
zadban című beszélgetésre.

Előadást tart:
dr. lagzi Gábor, egyetemi adjunktus 
(Pannon Egyetem, Veszprém)

Helyszín/Miejsce: Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2030 Érd, Hivatalnok u. 14.Tel. (23)365-470 www.csukalib.hu

A rendezvényen mód lesz az előadó „A lengyel keleti politika” c. könyvének megvásárlására is – kedvezményes áron.

Titkos alagút  
a várból

Komoly emberek is mesél-
nek komolytalan története-
ket. Halálosan komolyan. 
A  szavahihetőségüket két-
ségbe vonni lehetetlen. Sér-
tődés lenne belőle. Máig nem 
tudom eldönteni, mi lett vol-
na a helyes reakcióm az 
alábbi esetben.

Kelet-Magyarország terü-
lete lényegében a múlt szá-
zad kilencvenes éveiig a ka-
tolikus egyházban az egri 
érsekség fennhatósága alá 
tartozott. Egy alkalommal, 
amikor a nyírbátori minorita 
templom mellett több közép-
kori kis falusi templom mű-
emléki problémáiról kellett 
egyeztetnünk, a helyszíni 
bejárás után Egerben fejez-
tük be a tárgyalást. A főegy-
házmegye megbízottja, V. I., 
impozáns termetű, köztisz-
teletnek örvendő pap volt. 
Fizikailag és a véleménye is 
sokat nyomott a latban. Ko-
moly ember. Körültekintő 
gondoskodással intézte a hi-
vatalos ügyeit – és kemény 
tárgyalópartner volt, nem 
csak velem, hanem felettese-
immel, a Műemléki Felügye-
lőség vezetőivel szemben is.

Tőle hallottam először az 
egri vár titkos alagútjáról. 
Először azt hittem, fenntar-
tásokkal meséli, mintegy 
kuriózumot, a „parasztok 
csacska meséit”. Azt mesél-
te, hogy a várból titkos alag-
út vezetett a szomszédos 
község, Felnémet (azóta 
Eger része) parókiájához. 
Szokásom szerint némi két-
kedéssel fogadtam a történe-
tet, mert tudtam, hogy négy-
öt kilométernyi lehetne a tá-
volság az alagút két vég-
pontja között. Nyilván nem 
volt pókerarcom, mert a tör-
ténet egyre újabb részletek-
kel bővült. Annyira, hogy a 
várból induló alagút végül a 
felnémeti parókia udvarán 
lévő, nagy méretű kútba tor-
kollt. (Van akkora kút Érden 
is, a Wimpffen kúria pincéjé-
ben.) Alig leplezett hitetlen-
kedésemet azzal tromfolta 
Pista atya, hogy ő maga is 
látta az alagút torkolatát a 
kútban. Ha egy kicsit tovább 
nyaggatom, talán még azt is 
megkockáztatta volna, hogy 
kötéllel a derekán leenged-
jék három méter mélyre és 
bele is nézzen a lyukba. Mert 
bele nem fért volna, az biz-
tos.

A kazamata
Bő emberöltönyi érdisé-

gem alatt mikor hallottam 
legrégebben és legutóbb 
alagútsztorit? Nem kell so-
kat gondolkodnom.

A parkvárosi autodidakta 
szobrász műtermét az érvé-
nyesülését egyengető, ma 
úgy mondanánk, férjét prí-
mán menedzselő pedagógus 
felesége invitálására láto-
gattuk meg. Egy rokon, fele-
ségem keresztanyjának 
portréját készítette akkor 
Béla, és kíváncsi volt olya-
nok véleményére, akik is-
merték Bözsi nénit. A kissé 
elméretezett gipszfej mellett 
toporgott izgatottan, ott be-
szélgetettünk. Abban a be-
szélgetésben került szóba, 
számomra először, az ófalui 
kastély alatti „kazamata”, 
amelyet ma már szerencsére 
nem emlegetnek így. Igaz, 
semmivel nem jobb, ugyan-
olyan messze esik a valóság-
tól a mostanában terjesztett 
„pincerendszer” is. Kétség-
telen, hogy az egykori kúria 
alatt volt egy teremnyi pince, 
amely az évszázadokkal ké-
sőbb kastéllyá kiépített épü-
letegyüttes egyik szárnya 
alatt helyezkedett el.

Gazdálkodási célból, 
ugyan jóval később építették 
a további, többágú uradalmi 
pincét. A kastély mellett, 
nem annak részeként. Már 
jóval később, a „török idők” 
után.

Alagutak Érden
Legutóbb pedig egy park-

városi osztálytalálkozón be-
szélgettek az öregfiúk a ke-
rekdombi rókalyuk kapcsán 
barlangról vagy alagútról, 
de nem tisztázódott igazán, 
mi is volt és mekkora.

Igazán meglepő számom-
ra azonban két ismerősöm 
korábban mesélt története 
volt.

A harmadik szomszédunk 
Újfaluban egy fiatalember 
volt. Az érdi vállalkozások 
között megkerülhetetlen, de 
legalábbis sokak által prefe-
rált „megoldjuk főnök” típu-
sú  – talpraesett kontár volt. 
A szakembereknél jobban 
bíztak benne, hibái és drá-
gasága ellenére, mert hisz’ 
„ő a mi kutyánk kölyke”. Ele-
inte másoknak dolgozott. 
Így került a „gumigyár” épít-
kezésére, amikor annak 
vagy valamelyik bővítésé-

Volt, nincs – titkos alagút Érden

Lakóhelyi spartakiád Érden 
(1984)

Gyönyörű, napos időben rendezték meg 
szombaton Érden a városi sportpályán és a 
220-as számú Szakmunkásképző Intézet 
tornatermében az I. lakóhelyi spartakiádot. 
A hazánk felszabadulásának 40. évforduló-
ja alkalmából rendezett érdi sportnapok fi-
náléja volt e találkozó, amelyen mintegy 
200-an vettek részt.

Olcsváry József városi sportfelügyelő kö-
szöntő szavai után Miskolczi Katalin, a HNF 
városi bizottságnak titkára mondott beszé-
det. Többek között hangsúlyozta: szeretnék 
hagyományossá tenni a versenyeket. Itt 
nem a győzelem a fontos, Inkább a testkultú-
ra ápolása, a mozgásigény kielégítése. Ez-
után sok sikert kívánt a városrészek színei-
ben induló csapatoknak s az egyéni ver-
senyzőknek.

A pálya gyepszőnyegére egyébként a Vin-
cellér, a Liget az Újtelep, a Városközpont, a 
Lakótelep és a Tusculánum városrészek 
csapatai sorakoztak fel. A résztvevők kispá-
lyás labdarúgásban, lövészetben a városi 
sportpályán, míg asztaliteniszben és sakk-
ban a 220-as Szakmunkásképző Intézet tor-
natermében mutatták be tudásukat. A női 
fociban három indult, a Lakótelep hölgytag-
jai rúgták a bőrgolyót s aratták a legna-
gyobb elismerést a férfiaktól. A kispályás 
labdarúgásban és a többi versenyszámban 
is hat férfiegyüttes vetélkedett a győzele-
mért, illetve egyéni küzdelmek is folytak 
sakkban, asztaliteniszben és lövészetben. A 
verseny közben Hámori Tibor neves sportúj-
ságíró dedikálta könyveit. Győztesek: Lövé-
szet – Nöger József (Városközpont), Magyar 

Éva (Újtelep); Kispályás labdarúgás Nők – 
Lakótelep, Férfiak – Liget; Asztalitenisz – 
Sztojnics Katalin (Lakótelep), Lencse József 
(Liget); Sakk – Ifj. Pál László (Vincellér).

Csapatversenyben a Vincellér városrész 
lett első, kupát nyertek. A sporttalálkozót 
hangulatos sportbál követte. A rendezvény 
bevételét a szolidaritás alapra utalják át.

Házkutatások otthoni 
művészeknél (1989)

A magyar rendőrség december második 
felében újabb támadássorozatot indított a 
nem hivatalos sajtó ellen.

Közvetlenül karácsony előtt Király Ig-
nác érdi lakostól nagy mennyiségű vallá-
sos szamizdat irodalmat koboztak el. Ki-
rály Ignác a katolikus bázisközösségek 
egyikéhez tartozik. Őt és társát, Merza 
Józsefet sajtórendészeti vétség címen 
pénzbírsággal sújtották.

December 30-a és január 6-a között négy 
szolnoki lakásban tartottak házkutatást. 
Lefoglalták az Inconnu nevű, nem hivatalos 
művészi csoport sokszorosított képzőművé-
szeti alkotásait, kéziratait, valamint a Be-
szélő című nem hivatalos folyóirat készülő 8. 
számának borítóját és műmellékleteit.

A házkutatások kapcsán sajtórendészeti 
vétség címén eljárást indítottak Molnár Ta-
más, az Inconnu-csoport tagja ellen. A vizs-
gálat folyik.

Az Inconnu nevű művészcsoport 1979-ben 
jött létre. Tagjai fiatal szolnoki képzőművé-
szek, a politikai tartalmú akcióművészet 
hívei. Műveiket 1980 óta Magyarországon 
több kiállításon is bemutatták, és a mail Art 
számos kiállításán vettek részt: Hollandiá-
ban, Olaszországban, az NSZK-ban és La-
tin-Amerikában. Az Inconnu 1. című művé-
szeti kiadványukat, amelyet engedély nél-
kül jelentettek meg, a Beszélő 4. száma is-
mertette.

nek földmunkáit végezték. 
Sz. Zoli esküdözött nekem, 
hogy az alapok ásásakor 
alagutat találtak. Ez a terü-
let a Fekete Sas környékén 
van, ott, ahol az egykori ven-
dégfogadó emlékét az az ut-
canév máig őrzi. Javíthatat-
lan kritikusként természete-
sen ellenkeztem vele és min-
denféle ellenérvet felhoztam 
az állításával szemben, a 
homokos talajtól kezdve. 
Hogy el ne felejtsem: szerin-
te az alagút Ófalu, sőt, a 
„Szapáry” (a kastély) felé 
indult. Hiába próbáltam 
meggyőzni az állítás képte-
lenségéről, végül azt találta 
mondani, hogy 4–5 méter-
nyire bele is mentek az alag-
útba, de mivel az beomlott, 
nem mertek tovább menni.

Zoli kissé komolytalan 
történeténél sokkal inkább 

elgondolkodtat az esetem 
S. Imrével. A könyvtárból 
hazafelé menet némi kerü-
lővel naponta útba ejtettem 
a Kálvin téri pavilonsort, 
ahol a Hancsovszki fotós 
boltja mellett volt egy köny-
vesbolt is. (Ma már egyik-
nek sincs nyoma sem.) Ab-
ban a boltocskában isme-
rősként lapozgathattam, 
vásárlási szándék nélkül is 
mazsolázva az újdonságok-
ban. Az egyik eladó egy csi-
nos fiatal nő volt, ott ismer-
kedtem meg az édesapjá-
val, S. Imrével. Nálam vala-
mivel idősebb szakmabeli, 
építésztechnikus volt ő is. 
Így érthető, hogy előbb-
utóbb szóba került az is, 
hogy ő vette észre a VMG 
egyik acélbeton (mester) 
gerendájának stat ika i 
problémáját, a gyanús re-

pedést, amely miatt sürgő-
sen be is kellett avatkozni, 
az életveszély elhárítása 
érdekében.

Szó szót követett – és vé-
gül a kollégámtól hallottam 
ez ideig a legmeglepőbb érdi 
alagút mesét. Kissé illetlen 
dolog mesének neveznem a 
teljes komolysággal előadott 
történetet. Meggyőződéssel 
állította, hogy az ófalui kas-
tély alól induló alagút a bu-
dai várba vezetett. Akkora 
alagút volt, hogy ők lovas 
kocsival indultak el benne, 
mert Buda elég messze van. 
És amikor a beomlott (vagy 
befalazott) részéhez értek, 
meg tudtak fordulni a kocsi-
val az alagútban, úgy jöttek 
vissza.

Később, másoktól azt hal-
lottam, hogy az érdi kastély 
alagútja a Kutyavárhoz ve-
zetett.

A kutyavári alagút meg on-
nan tovább – senki sem tudja, 
hová. Leginkább sehová.

n VoTIN JÓZsEF

Urbán László: Sajtótükör

Azok a ’80-as évek
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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. november 2-től november 8-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

MŰsoRVÁlToZÁs
Felhívjuk színházlátogatóink 
figyelmét, hogy a decemberi 
13-ai, vasárnapi sZERETEM a 

FElEsÉGEM című előadás 
időpontja más irányú 

színészi elkötelezettség 
miatt december 6-án, 

vasárnap 15 órára változik. 
Megértésüket köszönjük!

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
Információ: Makai József 06 20 
911 4652

Meridian torna ingyenes 
gyakorló klub
Hétfőnként 9 órakor

Szókratész Klub
Minden páros héten kedden 15–16 óráig

Guzsalyas 
kézimunkaszakkör
Minden csütörtökön 

15-től 18 óráig
szövőszakkör

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!

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

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!

GyERMEKKöNyVTÁR
Csillagászat: A foglalkozás 
során a Napról és a körülötte 
keringő bolygókról beszélge-
tünk a gyerekekkel
Márton-napi ludak készíté-
se: kreatív foglalkozás

A foglalkozások 1 órás idő-
tartamúak, és a csoportok-
nak ingyenesek. A csoporto-
kat csak telefonos egyeztetés 
után tudjuk fogadni. Kérjük, 
hogy időpontot legalább egy 
héttel előre egyeztessenek!
Novemberben 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

NOVEMBER 2., HÉTFŐ
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Jazzland ism. 29. rész
20.00  Kézilabdamérkőzés 

Érd–Dunaújváros
21.30  Közlekedés XXI. 15/3. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
22.00  Híradó
22:15  Párbeszéd
22:30  Fogadóóra
23:00  FényKép kulturális magazin
23:30  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
0:00  Híradó
0:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

NOVEMBER 3., KEDD
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  FényKép Kulturális magazin
20:00  Labdarúgómérkőzés 

Érd–Dorogi FC
21.40 Vámos Miklós műsora 30. rész
22:35  Polgártárs 

Vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:05 Híradó
23:20 Párbeszéd
23.35  Örökségünk 15/3. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
0.05  Híradó
0.20  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

NOVEMBER 4., SZERDA
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás Sportmagazin

20.00  KalandoZoo 30. rész
20.30  Híradó
20:45  Valahol Európában fekete-fehér ma-

gyar filmdráma 12 éven felülieknek 
R: Radványi 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

NOVEMBER 5., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől
20.00  Tea két személyre 31. rész
20.30  Sztárportré 18. rész
21.00  Híradó
21.15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
21:30 Örökségünk 15/3.rész
22:00 FényKép kulturális magazin
22:30 Mozgás
 Sportmagazin
23:00 Tea két személyre 31. rész
23:30 Híradó
23:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

NOVEMBER 6., PÉNTEK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Tea két személyre 31. rész
20.00  Jazzland 30. rész
20.30  Szinbád színes, magyar filmdráma, 

R: Huszárik Zoltán

22.00  Híradó
22.15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22:30  Fogadóóra 

kérdezzen a polgármestertől
23:00 Mozgás Sportmagazin
23:30 Híradó
23:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

NOVEMBER 7., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19.30  Polgártárs Vallási, nemzetiségi, civil 

társadalmi magazin
20.00  Épitészet XXI. 15/3. rész ismeretter-

jesztő film korunk építészetéről
20:30  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója
21.00  Valahol Európában 

fekete-fehér magyar filmdráma,12 
éven felülieknek, R: Radványi Géza

22:40  Örökségünk 15/3 
Ismeretterjesztő sorozat

23:10  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

NOVEMBER 8., VASÁRNAP
19:00 Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Tea két személyre 31. rész ism.
20.00  Polgártárs ism. Vallási, nemzetiségi, 

civil társadalmi magazin
20.30  Épitészet XXI. 15/3. rész ismeretter-

jesztő film korunk építészetéről
21.00  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója
21.30  Csak tükörben
21:40  Szinbád színes, magyar filmdráma, 

R: Huszárik Zoltán
23.15 Érdi Panoráma ism.

2015. NOVEMBER 8. 10:30
ERKEL SZÍNHÁZ

ERKEL AZ ERKELBEN
KÖZREMŰKÖDIK A
BUDAPESTI FILHARMÓNIAI
TÁRSASÁG ZENEKARA,
A NEMZETI ÉNEKKAR
VALAMINT SZÓLISTÁK

ÉRTÉK
ÉLMÉNY
+

2015-2016

MESÉLŐ
MUZSIKA

2016. JANUÁR 10.
10:30 ÉS 15:00
ZENEAKADÉMIA NAGYTEREM

ZENÉLŐ FÖLDGÖMB
KÖZREMŰKÖDIK A
SZOLNOKI SZIMFONIKUS
ZENEKAR

VEZÉNYEL: IZAKI MASAHIRO

2016. MÁRCIUS 13.
10:30 ÉS 15:00
ZENEAKADÉMIA NAGYTEREM

EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI
KÖZREMŰKÖDIK A
MISKOLCI SZIMFONIKUS
ZENEKAR

VEZÉNYEL: GÁL TAMÁS

A FILHARMÓNIAMAGYARORSZÁG IFJÚSÁGI BÉRLETSOROZATA LAKNER TAMÁSSAL

BÉRLET ÁRA: 4900 FT | JEGYÁR: 2500 FT | BÉRLETEK ÉS JEGYEK VÁLTHATÓK A FILHARMÓNIA MAGYARORSZÁG BUDAPESTI
IRODÁJÁBAN (1092 BUDAPEST, PÁVA U. 10-12., T.: +36 1 302 4961), A ZENEAKADÉMIA JEGYPÉNZTÁRÁBAN (1061 BUDAPEST,
LISZT FERENC TÉR 8., TEL.: +36 1 321 0690), AZ ISMERT JEGYIRODÁKBAN ÉS AWWW.JEGYMESTER.HU OLDALON. CSOPORTOS
JEGYRENDELÉS: ZÓLYOMI MÁTYÁS, +36 70 371 1700, MATYAS.ZOLYOMI@FILHARMONIA.HU | WWW.FILHARMONIA.HU
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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

BABA-MAMA 
FOGLALKOZÁSOK

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

BABAMAMA 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

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

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.).

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

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.

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.

Az Érdi Közterület-fenntar-
tó Intézmény kezelésében 
lévő Ercsi úti köztemető-
ben található, 2014. évi 
vagy korábbi érvényes-
ségi idővel rendelkező 
temetkezési helyek újra-
váltására

(ide értve a jellemzően 
1990. előtt betemetett, il-
letve újraváltott hagyomá-
nyos sírokat, valamint a jel-
lemzően 2005. előtt bete-
metett, illetve újraváltott 
urnafülkéket, urnasírokat).

Tekintettel arra, hogy a 
felhívási címben jelölt te-
metkezési helyek hasz-
nálati ideje lejárt, azokat 
az érvényben lévő ren-
delkezésekben biztosí-
tott jogkörünknél fogva 
újraváltásra meghirdet-
jük.

Felkérjük tisztelt Ügy-
feleinket, hogy akik a 
fenti temetkezési helyek-
kel kapcsolatosan intéz-
kedni kívánnak, fáradja-
nak be a temetőirodába 
2015. október 31-ig!

A koporsós sírhelyek lejá-
rati ideje – eltérő megálla-

podás hiányában – az utol-
só koporsós temetéstől 
számított 25 év, vagy az új-
raváltási számlán megjelölt 
dátum. A  sírokba történő 
urna, illetve exhuma ma-
radványok behelyezése a 
lejárati időt nem hosszab-
bítja meg! Az urnafülkék, 
urnasírok, urnakripták ese-
tén – eltérő megállapodás 
hiányában – az első urna 
elhelyezésétől számít 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 te-
lefonszámon, vagy a 
temeto@ekfi.hu e-mail cí-
men lehet érdeklődni.

Kérjük a tisztelt hozzá-
tartozókat, hogy lehető-
ségeikhez mérten pró-
bálják meg a határidőn 
belül felkeresni irodáin-
kat, mert a lejárat után a 
fennálló rendelkezések 
értelmében az újra nem 
váltott temetkezési he-
lyeket kiüríthetjük és ér-
tékesíthetjük.

H I R d E TM É N Y

A hűvösebb napok bekö-
szöntével már sokan bekap-
csolták a fűtést, de nem gon-
dolnak arra, hogy a tüzelőbe-
rendezéseket, valamint a ké-
ményeket évente érdemes, 
sőt a jogszabály szerint köte-
lezően ellenőriztetni kell. 
A Pest MKI Érd Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség műkö-
dési területén a Magyar Ké-
mény Kft. három kirendeltsé-
ge végzi sormunka keretében 
az égéstermék-elvezető rend-
szer éves felülvizsgálatát. A 
2015. évi sormunkák 75–80%-
át már elvégezték és az év 
végéig még a fennmaradó in-
gatlanokban lévő égéster-
mék-elvezetők ellenőrzését is 
ütemezés szerint elvégzik.

A sormunkák megkezdése 
előtt a települések önkor-
mányzatai értesítik a lakó-
kat – helyi újságok, honla-
pok, kifüggesztések segítsé-
gével –, hogy a településen 
megkezdődnek az éves ellen-
őrzések. Amennyiben a ké-
ményseprő ennek ellenére 
nem jut be az ingatlanba, írá-
sos értesítést hagy az ingat-
lan tulajdonosának, haszná-
lójának a következő időpont-
ról, amikor is újból megpró-
bálja az égéstermék-elvezető 
felülvizsgálatát elvégezni. 
Ezeken az írásos értesítőkön 
megadja az elérhetőségét, 
amelyen időpontot lehet 
egyeztetni vele, amennyiben 
az általa megadott időpont 
nem felelne meg.

Ennek ellenére, sajnos 
még mindig sok ingatlan-
használó „felesleges zakla-

tásnak” veszi a kéménysep-
rő-ipari közszolgáltatást, 
pedig tragédiához vezethet 
ennek elmaradása. Az or-
szágban nagyjából 4,5 millió 
kémény van, ezek 10–15%-a 
azonnali beavatkozást igé-
nyel. Tragédiát nem csak a 
kémények elhanyagoltsága 
okozhat. Életveszélyes lehet 
az is, ha a kéményből vissza-
felé áramlik az égéstermék. 
Ha a tüzelőanyag szilárd, a 
füst árulkodik a problémá-
ról, a gáztüzelés során kelet-
kező, nagyon veszélyes szín-
telen és szagtalan és már kis 
mennyiségben is mérgező 
szén-monoxid. A szolgálta-
tást végző szakemberek jól 
felkészültek, mérőműszerek 
segítségével végzik munká-
jukat, mely során nem csak a 
kémények tisztítását, ellen-
őrzését végzik, hanem a gáz-
tüzelés során keletkező 
szén-monoxidot is mérnek. A 
szén-monoxid-mérgezés tü-
netei nem feltűnőek: fejfájás, 
szédülés, bágyadtság. Ami-
kor a tünetek feltűnővé vál-
nak, rendszerint már késő, 
az ember cselekvésképtelen-
né válik. A legnagyobb biz-
tonságot a megfelelően al-
kalmazott szén-monoxid-ér-
zékelő berendezés jelenti. 
Felhívják a figyelmet a nem 
kellő körültekintéssel beépí-
tett szagelszívók, ventiláto-
rok veszélyeire, főleg akkor, 
ha fokozott légzárású nyílás-
zárók vannak beépítve az 
ingatlanba, ezek komoly gon-
dot okozhatnak. Ezek ugyan-
is, ha nincs megfelelő levegő-

utánpótlás, le tudják győzni 
a kéményben kialakult fel-
hajtóerőt, így az égéstermék 
nem tud távozni a kéményen 
keresztül, bármilyen jó álla-
potban is van az. A kémény-
seprők felhívják a figyelmet 
ezekre a problémákra, de a 
megoldást általában az jelen-
ti, ha épületgépészt hívunk. 
Érdemes szakember segítsé-
gét kérni abban az esetben, 
ha a kémény tető feletti ré-
szének falazatán barna folt 
jelenik meg, ha a házban, la-
kásban a kémény nyomvona-
lán repedések látszanak, 
esetleg sárgásbarna elszíne-
ződés jelenik meg a mennye-
zet alatt. Előfordulhat, hogy 
a meglévő kémény tovább 
nem használható, nagyobb 
kéményjárat, magasabb ké-
mény szükséges. Többek kö-
zött a szakember arra is fel-
hívja a figyelmet, hogy a tü-
zelőberendezés-cserék előtt 
ki kell hívni a területileg ille-
tékes kéményseprő-ipari 
közszolgáltatót egy műszaki 
vizsgálat erejéig. 

Fontos, hogy a gáztüzelő-
berendezéseket is évente el-
lenőriztetni kell, tehát a ké-
ményseprőt akkor is be kell 
engedni, ha csak gázzal fű-
tünk, hogy az égéstermék el-
vezetésével kapcsolatos el-
lenőrzéseket, a szükség sze-
rinti tisztítást el tudja végez-
ni. Érdemes beszerezni és 
megfelelő helyen felszerelni 
egy megfelelő minősítéssel 
rendelkező szén-monoxid-
érzékelőt a tragédiák elkerü-
lése érdekében.

Még nem késő szakembert hívni
a tüzelőberendezések és kémények ellenőrzése céljából!

A Szepes Gyula 
Művelődési 
Központban
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Európa részvéttel, de tétlenül nézte szabadság-
harcunkat, és amikor a megtorlás elkezdődött, 
elfordította a fejét – így fogalmazott ünnepi 
beszédében T. Mészáros András a város főterén 
rendezett október 23-ai megemlékezésen. 

Az 1956-os forradalomra 
emlékezett a város október 
23-a hűvös délelőttjén. So-
kan jöttek el a főtéri emlék-
mű elé, hogy leróják kegyele-
tüket: a városvezetés, Érd 
országgyűlési képviselője, 
az önkormányzat tagjai, a 
Járási Hivatal, a helyi intéz-
mények, a rendőrség, a pár-
tok, civil szervezetek, isko-
lák, valamint az 1956-os Ma-
gyar Nemzetőrség képvise-
lői és az érdiek. 

A megemlékezőket T. Mé-
száros András köszöntötte. 
Ünnepi beszédében a pol-
gármester úgy fogalmazott: 
szükség lenne végre egy 
olyan évre, amikor nyugod-
tan emlékezhetünk az 1956-

os forradalomra, szükség 
lenne újra az összefogásra, 
illetve annak megértésére, 
hogyha az ország mástól 
várja az irányjelzést, mástól 
várja, hogy megmondja, mi 
helyes és mi helytelen, akkor 
csak rossz úton járhat.

– 1956. október 23-án a 
nemzet saját kezébe vette a 
sorsát. Nem várt segítségre, 
nem várt arra, hogy mások 
mondják meg neki, mi sze-
rintük a helyes. Nem várt az 
elnyomók kegyére, nem várt 
nagyhatalmak jóváhagyásá-
ra – hangsúlyozta T. Mészá-
ros András, hozzátéve: Eu-
rópa részvéttel, de tétlenül 
nézte szabadságharcunkat; 
pár nappal később, amikor a 

megtorlás elkezdődött, elfor-
dította a fejét. 

– Nem voltak segítőink Eu-
rópában és a tengerentúlon 
sem, nem volt senki, aki mel-
lénk állt volna tettekben is. 
Ez nem a mi szégyenünk, ez 
a szabad Európa szégyene. 
Egy kis nemzet mutatta meg 
nekik először, hogy mit ér a 
szabadság. Nekik, akik ma 
arról próbálnak okítani ben-
nünket, hogy mit jelentenek 
az európai értékek. És per-
sze ezek a hangok itthon is 
elcsábítják azokat, akik 
soha – sem akkor, sem most 
– nem látják meg magukat a 
nemzet arcában. Azokat, 
akikben nincs és soha nem is 
lesz bátorság kiállni a nem-
zet szabadságáért, a mi sza-
badságunkért. Ők azok, 
akik mindig behódolnak, 
mindig a mások által kijelölt 
úton mennek, akkor is, ha az 
sehová sem vezet. Dobi Ist-

ván, a Magyar Népköztársa-
ság minisztertanácsának 
első elnöke 1956-ban azt 
mondta Bibó Istvánnak, 
hogy „nagyon sokféle szem-
üvegen lehet nézni ezt a ma-
gyar ügyet”. Bibó válasza ez 
volt: „sokféle szemüvegen le-
het nézni, de ha az ember le-
teszi a szemüveget, csak 
egyféleképpen”. Akkor emlé-
kezhetünk becsülettel, ha 
mindenki leteszi a szemüve-
gét, akár Moszkvából, akár 
Brüsszelből, akár Washing-
tonból kapta. A Bibó által 
említett „egyféleképpen” 

csak a magyar nemzet sza-
badsága, sorsa és boldogu-
lása lehet.  Mindig és min-
denáron – zárta szavait T. 
Mészáros András.

A polgármester köszöntő-
jét ünnepi műsor követte: 
Kautzky Armand színmű-
vész szavalata után a Har-
mónia Vegyeskar, illetve a 
Gárdonyi Géza Általános Is-
kola és Gimnázium diákjai is 
felléptek. A megemlékezés 
koszorúzással zárult: a je-
lenlévők virággal és főhaj-
tással tisztelegtek 1956 már-
tírjai előtt. n ÁK

„Egy kis nemzet mutatta meg először Európának, mit ér a szabadság”

1956 forradalmára emlékezett a város

Simó Károly alpolgármester, T. Mészáros András polgármester és 
Bács István alpolgármester tisztelegtek elsőként 1956 hősei emléke 
előtt 

Kautzky Armand színművész verssel emlékezett a forradalom áldozataira

A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium diákjai előadásukkal megelevenítették 1956 szörnyűségeit 

A ünnepség végén mindenki elhelyezhette a megemlékezés virágait 
az emlékműnél

Közel 800millió forintból újult meg Hévíz eg-
regyi városrésze, ahol a napokban avatták fel
az új múzeumot és a tematikus sétautat, amely
egészen a római korig röpíti vissza a látogatót, s a
történelmi látványosságokmellé gasztrokulturá-
lis attrakciókat is kínál.
– Elsődleges tervünk az

volt, hogy az egregyi szőlő-
hegyet átszelő, régóta rossz
állapotban lévő Dombföldi
utcát rendbe tegyük. Pályá-
zati forrás azonban ilyen cé-
lokra nemvolt, ezért nagyob-
bat álmodtunk, s a teljes vá-
rosrész fejlesztését tűztük
ki célul – fogalmazott Papp
Gábor polgármester a pro-
jekt nagyszabású záróün-
nepségén. – Úgy véltük, Eg-
regy évezredes történelme,
az itt található római kori
emlékek, illetve gyönyörű,
országosan is ritka kincsnek
számító Árpád-kori templo-
munk komoly lehetőséget
kínál arra, hogy a város-
részt bekapcsoljuk Hévíz tu-
risztikai vérkeringésébe.
Kormányzati támogatás-

sal, 560 millió forint pályá-
zati pénzből és közel 200
millió forint saját forrásból a
környéken egyedülálló fej-
lesztést valósított meg a vá-
ros. Felépült egy modern,
500 négyzetméteres múze-
um, melynek kiállítóterében
a Hévíz évezredei című ál-
landó tárlaton számos, a
romkertben, valamint a tele-
pülésen és környékén feltárt

leletet – cserépedényeket,
korabeli ékszereket, hasz-
nálati tárgyakat – talál a lá-
togató, időszámításunk előtt
500-tól egészen a késő római
korig bezárólag. Létrejött
egy fesztiválok, vásárok ren-
dezésére alkalmas rendez-
vénytér, méltó környezetet
alakítottak ki az innen nem
messze feltárt római katona
sírja körül, bekerült a pro-
jektbe a település 13. század-
ban épült Árpád-kori temp-
lomának teljes körű restau-
rálása, s megvalósult az
eredeti cél, a Dombföldi utca
felújítása is. Így mostantól a
Korok és borok tematikus
sétaút keretében a település
egészen a római korig visz-
szavezethető történelmi em-
lékeit, valamint az évszáza-
dos egregyi szőlőkultúrát is
megismerhetik a látogatók,
miközben a festői szépségű
szőlőhegyen sétálnak.
A térség egyik legnagyobb

beruházása zárult le az eg-
regyi projekttel, amely hoz-
zájárul ahhoz, hogy Hévíz a
közép-európai régió kiemelt
gyógyközpontjává váljon,
bocsátotta előre beszédében
Manninger Jenő miniszteri

biztos, a térség országgyűlé-
si képviselője.
– A város a Hévízi-tó és a

gyógyászat mellett most
már történelmi attrakciót is
kínál az itt tartózkodóknak,

s egyedülálló módon több év-
ezred emlékeit képes felvo-
nultatni és bemutatni a ha-
zai és a nagyszámú nemzet-
közi közönség számára,
újabb értékkel gyarapítva a
megye kincsestárát – fejtet-
te ki a politikus. – Ha elindu-
lunk innen, Egregyről a Hé-
vízi-tó felé, voltaképpen év-
ezredeken gyalogolunk ke-
resztül. A római kori villától,
az avar kori leleteken át az
Árpád-kor emlékei tárulnak
a szemünk elé, hogy aztán a
sétánk során egészen az új-
kori Festetics-örökségig, a
tóig jussunk el.
– Hévíz kiemelkedő telje-

sítménye nagymértékben
hozzájárult Magyarország
turizmusának elmúlt idő-
szakban elért eredményei-
hez – mondta köszöntőjében
Ruszinkó Ádám, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium tu-
rizmusért felelős helyettes
államtitkára, hangsúlyozva:
nem véletlen, hogy – a turisz-
tikai szolgáltatók és az ön-
kormányzat példás együtt-
működésének köszönhetően
– Budapesten után évek óta

Hévíz a legnagyobb vendég-
forgalmú település Magyar-
országon.
Mint fogalmazott: a fürdő-

város turisztikai szempont-
ból a kormány kiemelt fi-
gyelmét élvezi, ezt a repülő-
térnek nyújtott állami segít-
ség és az elmúlt évek hévízi
pályázati támogatásai egy-
aránt bizonyították. Uniós
és állami forrás tette lehető-
vé a nemcsak helyben, de
régiós szinten is fontos Ko-
rok és borok projekt létre-
jöttét, folytatta a helyettes
államtitkár. Leszögezte: a
történelmi emlékeket, táji
jellegzetességet, gasztronó-
miai különlegességeket fel-
fűző tematikus sétaút nem-
csak az egregyi városrészt
kapcsolja be Hévíz turiszti-
kai kínálatába, de várható-
an hozzájárul ahhoz is,
hogy az ide látogatókat to-
vább tudja marasztalni a
város, az eleve hosszabb
időt itt töltő kúravendégek
számára pedig színesítse a
kínálatot, hozzájárulva a
költések növekedéséhez.

n Varga LíVia

Új múzeumot és korokon átívelő tematikus sétautat avattak a népszerű fürdővárosban

Izgalmashévízi legendáknyomában

Ünnepélyes szalagátvágás.Manninger Jenő,PappGáborésRuszinkóÁdámaháttérbenazújmúzeummal

Római légiósok is tiszteletüket
tették a rendezvényen

Dr. Szarka Lajos kalauzolta végig az érdeklődőket a Hévíz évezredei
című kiállításon

A román stílusban épült Árpád-kori templomországosan is ritka kincsnek számít
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Településrészi önkormányzat alakult
Noha a korábbi választá-

si ciklusokban jól működ-
tek a településrészi önkor-
mányzatok, tavaly – jog-
szabályi változások miatt 
– nem alakultak meg.

A város közgyűlése 
azonban úgy módosította 
szervezeti és működési 
szabályzatát, hogy az októ-
beri ülésen megalakulha-
tott Ófalu-Újfalu részön-
kormányzata. A baloldali 
frakció most sem értett 
egyet az előterjesztéssel: 
ahogyan a szeptemberi 
ülésen, ezúttal is azt han-
goztatták: az ófalusi fiók-
gyógyszertár megnyitásá-
nak nem alapfeltétele a te-
lepülési részönkormányzat 
megalapítása. Havasi 
Márta (DK) kifejtette: a 

részönkormányzatok kér-
dése sokkal több figyelmet 
érdemel. Hozzátette: nem-
csak Ófalu-Újfalunak, ha-
nem Érd többi területének 
is nagy szüksége lenne sa-
ját részönkormányzatra, 
és ezekről egyszerre kelle-
ne dönteni. T. Mészáros 
András polgármester vála-
szában kiemelte: később a 
város más területein is lét-
rejöhetnek ezek a szerve-
zeti egységek.

Bács István alpolgármes-
ter az Érd TV-nek nyilatkoz-
va pedig azt hangsúlyozta: a 
fiókgyógyszertár nyitásáról 
szóló rendelkezés szerint 
településrészi önkormány-
zat területén lehetséges azt 
létesíteni, ha még nem mű-
ködik ott patika. Ezért volt 

szükség a részönkormány-
zat létrehozására. A balol-
dali jogértelmezést nem-
csak ő, de a hivatal jogászai 
sem értik. Hozzátette: ki-
kérték a Gyógyszerészeti 
Intézet és az ÁNTSZ véle-
ményét is – e szervezetek 
ugyanezen eljárást tartot-
ták szabályosnak. 

A közgyűlés végül 14 
igen, 1 nem és 2 tartózko-
dás mellett fogadta el 
Ófalu-Újfalu Településré-
szi Önkormányzat megala-
kítását, amelynek elnöke 
Antunovits Antal; tagjai 
Simó Károly alpolgármes-
ter és Tekauer Norbert ön-
kormányzati képviselők, 
nem képviselő tagjai pedig: 
Mészáros Ildikó és Bércesi 
Tibor. n BE

Közeledik halottak napja, mikor a legtöbb 
család ellátogat elhunyt szerettei sírjához a 
temetőbe. Az Ercsi úti sírkert ezen a hétvégén 
meghosszabbított nyitva tartással várja a láto-
gatókat, és a gondnoki iroda is végig üzemel. 

Hosszabb ideig tart nyit-
va az Ercsi úti temető októ-
ber 30-tól november elsejé-
ig: pénteken reggel nyolctól 
este nyolcig, szombaton és 
vasárnap reggel hét órától 
este kilenc óráig várják a 
szeretteikre emlékezőket. 
Egyéb napokon a téli nyitva 
tartás lesz érvényes, azaz 
gyalogosan reggel héttől 
este hét óráig, gépkocsival 
reggel nyolctól délután ötig 
látogatható a sírkert – tud-
tuk meg Grabovszky Ildi
kótól, az Érdi Közterület-
fenntar tó Intézmény 
(ÉKFI) temetői és piac 
részlegének vezetőjétől, aki 
lapunknak azt is elmondta: 
mindenszentekkor polgár-
őrök, rendőrök és közterü-
let-felügyelők vigyáznak a 
temető biztonságára, és a 
forgalmat is ők irányítják 
majd. Nagy gépjárműtorló-
dásra azért nem kell számí-
tani, hiszen ezeken napo-
kon is csak a mozgáskorlá-
tozottakat szállító gépjár-
művek hajthatnak be a ka-
pun.

2014 nyarán több szigorí-
tást is bevezettek a temető-
ben: ekkor húzták fel az új 
kerítést, megszüntetve az 
illegális bejáratokat, és 

korlátozták a gépkocsi-
behajtást is. Ezeknek az in-
tézkedéseknek köszönhe-
tően javult a közbiztonság: 
kevesebb váza, koszorú tű-
nik el, kevesebb a rongálás, 
de főleg az illegális szemét-
kupacok mennyisége csök-
kent. Ugyanakkor érdemes 
elővigyázatosnak lenni. 

– Azt tanácsoljuk látoga-
tóinknak, ügyeljenek érté-
keikre: ne hagyják a síron a 
táskájukat, zárják be par-
koló gépjárműveiket. Kér-
jük továbbá azt is, hogy a 
temetőt még záróra előtt 
hagyják el, hiszen a kapu-
kat bezárjuk, és nincs mód 
erre mindenkit külön-külön 
figyelmeztetni. 

– Aki távolabbról érkezik, 
annak fontos információ le-
het, hogy gondnoki irodánk 
október 30-án és november 
1-jén egész nap várja a láto-
gatókat, akár felvilágosítást 
szeretnének, akár egy-egy 
lejárt sírhely érvényességét 
hosszabbítanák meg – zárta 
szavait az ÉKFI illetékese, 
akitől megtudtuk azt is: a 
temetőben megkezdődött a 
szóróparcella építkezése, és 
a munkálatok hamarosan 
befejeződnek.

n ÁdÁM KaTalIN

Szülői neveléstámogató programot indított ok-
tóberben az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános 
Iskola. Rendezvényeik nem a „problémás” diákok 
szüleinek szólnak, hanem minden szülőnek, akik 
felelősen szeretnék nevelni gyereküket, együtt 
gondolkodva a pedagógusokkal.

A felelős szülők neveléstá-
mogató programját Schóber 
János testnevelő tanár indítot-
ta el, aki húsz évig foglalkozott 
felnőttképzéssel. Mint lapunk-
nak elmondta, célja, hogy ta-
pasztalatait megossza a szü-
lőkkel, hogy könnyebb legyen 
a kapcsolatteremtés az otthon, 
a gyermek, az iskola között.

– Ahogy az utóbbi évtize-
dekben megváltozott a világ, 
úgy lett más a szülők, a peda-
gógusok és a diákok feladata 
is. A szülők leterheltek, keve-
sebbet tudnak foglalkozni a 
gyerekekkel, akiknek – csak-
úgy, mint a tanároknak – meg 
kell felelniük a változó elvá-
rásoknak – hangsúlyozta 
Schóber János, hozzátéve: 
bár a gyermek fejlődésének 
elsőrendű tényezője az ottho-
ni nevelés, nagyon fontos a 
közösség szerepe, a környe-
zet hatása is – és itt nemcsak 
a gyerek barátaira kell gon-
dolni, hanem a televízió, a 
számítógép-használat kivál-
totta hatásokra is. 

– Mindezekre különféle játé-
kokon, gyakorlatokon keresz-
tül szeretném felhívni a szülők 
figyelmét. Így megismerhetik 
gyermekeik problémás helyze-
teit, és hozzásegíthetjük őket a 

nehezen kezelhető szituációk 
megoldásához is. Célunk, hogy 
közös értékeket alakítsunk ki 
a szülők és a pedagógusok 
gondolkodásában, és tisztába 
jöjjünk azzal is, hogyan tart-
hatjuk, tartathatjuk be a jogo-
kat és kötelezettségeket – 
mondta a szakember.

A legelső foglalkozást októ-
ber 20-án tartották. A szituáci-

ós játékok segítségével a szü-
lők is átélhettek egy-egy tipi-
kus iskolai helyzetet, emellett 
a jelenlévők elmondhatták 
gondolataikat, problémáikat, 
és elgondolkozhattak azon, 
mennyire követik ma a szülők 
a saját édesanyjuktól, apjuktól 

kapott mintákat. Milyen moti-
vációi vannak az iskolának, a 
szülőknek és a gyerekeknek; 
milyen környezetben nevelő-
dött az előző generáció és a 
mostani; és ki kinek kell hogy 
megfeleljen: a gyerek a szülei-
nek vagy a szülők a gyerek-
nek? 

– Azért jöttem el, mert úgy 
érzem, a gyerekem most nehéz 
időszakot él át az iskolában, és 
szeretném valamilyen módon 
támogatni őt – mondta az 
egyik szülő, aki – csakúgy, 
mint a többiek – nagyon hasz-
nosnak találta az első alkal-
mat.

– A következő foglalkozáson 
szerepet fogunk cserélni: lesz 

olyan szülő, aki a tanárt, és 
lesz, aki a diákot játssza majd 
el – búcsúzott Schóber János, 
aki hangsúlyozta azt is: min-
den probléma megoldható egy 
kis segítséggel – csak épp kér-
ni kell.

n Á. K.

Szüreti bált tartottak az Érdligeti Általános Isko-
lában, amelyen a szülők, pedagógusok és meg-
hívott vendégek vettek részt. A mulatság vidám 
hangulatát az azt megelőző, színes és változatos 
műsor alapozta meg, amelyben diákok is fellép-
tek. A bál bevételét az intézmény épületeinek 
korszerűsítésére és az oktatási eszközök fejleszté-
sére fordítják.   

Már péntek délutántól lázas 
készülődés folyt a Túr utcai 
épületben. Az Érdligeti Általá-
nos Iskola minden munkatár-
sa kivette a részét a munkából. 
Elsőként a földszinti zsibongó-
ból varázsoltak vonzó bálter-
met. Asztalokat, székeket tolo-
gattak, díszítettek, terítettek, 

és a hangosításról is gondos-
kodtak, majd az emeleti zsi-
bongót varázsolták rendez-
vényteremmé.

– A szüreti bálra készülődés 
során mindenkinek megvolt a 
maga feladata, hiszen egy 
ilyen nagyszabású rendez-
vény szervezésekor rengeteg 

apró-cseprő, de fontos felada-
tot kell megoldani ahhoz, hogy 
a hajnalig tartó mulatság jól 
sikerüljön – nyilatkozta la-
punknak Vargáné Balogh 
Erika, az intézmény igazgató-
ja, aki azt is elárulta, a bált 
megelőző hangulatos műsort 
kollégái állították össze. A 
gyerekek verset mondtak, vi-
dám jelenetet adtak elő, éne-
keltek és táncoltak. 

Felléptek a Pesovár Ferenc 
Művészeti Iskolában tanuló 
néptáncosok, a Masters Tánc-
egyesület csapatai, volt vers és 
furulyás produkció is, de a ta-
nulók mellett osztatlan sikert 
aratott Holly Antal tanár úr a 
bordalokkal, valamint az isko-
la tanári karának hölgytagjai-

ból alakult, először bemutatko-
zó kórus is. 

A 2. b osztályosok csúfolkodó 
jelenettel színesítették a prog-
ramot. A szórakoztató műsort 
követően finom vacsora várta a 
vendégeket, majd kezdetét vet-
te a hajnalig tartó táncmulat-
ság, amelynek legizgalmasabb 
része a tombolahúzás volt, hi-
szen a támogatóknak köszön-
hetően igen értékes ajándékok 
találhattak gazdára. 

Az igazgatónő azt is el-
mondta, hogy az iskolai szü-
lők-nevelők bálja már igencsak 
régi hagyomány az iskolában, 
és mindig óriási érdeklődés 
övezi, így nem csoda, hogy az 
idén is több mint kétszázan 
vettek rajta részt. Igaz, koráb-
ban farsangi mulatságot szer-
veztek, de ebben a tanévben 
úgy döntöttek, hogy szüreti 
bálra váltanak. 

A bevételt és a támogató je-
gyekből befolyó összeget – 
ami közel 600 ezer forint – az 
Érdligeti Iskola épületeinek 
csinosítására, valamint okta-
tási eszközfejlesztésre fordít-
ják. A Túr utcában a régi, el-
avult számítógépeket szeret-
nék újakra cserélni, illetve 
pótolnák a már hasznavehe-
tetlen gépeket. A Diósdi úti 
épületben pedig a nemrégen 
átadott sportpálya környeze-
tét kívánják rendezni – tudtuk 
meg Vargáné Balogh Erikától. 
Az igazgatónő hozzátette: 
ezek a rendezvények remek 
alkalmat adnak a közösség-
építésre, hiszen ilyenkor a 
szülők és a pedagógusok kö-
zelebbről megismerhetik egy-
mást, kötetlenül beszélgethet-
nek és nagyszerűen érzik 
magukat együtt. 

n BÁlINT EdIT

Tíz középiskolai tanárt és tizennégy középiskolát 
díjazott idén októberben a BME Pro Progressio 
Alapítványa a természettudományi, a műszaki és 
az informatikai területen nyújtott kiemelkedő telje-
sítményükért. Az Érdi Vörösmarty Mihály gimnázi-
um két díjat is elnyert: egyiket az intézmény kapta, 
másikat fizika-informatika tanára, Varga Zsolt.

A műegyetem mellett mű-
ködő alapítvány kuratóriuma 
olyan, kiemelkedő eredmé-
nyességű, 50 év alatti tanáro-
kat részesített elismerésben, 
akiknek tanítványai sikere-
ket érnek el a nemzetközi, 
hazai versenyeken, tanulóik 
jelentős számban érettségiz-
nek emelt szinten, illetve hát-
rányos körülmények között 
oktatva végeznek példamuta-
tó oktató-nevelő munkát – de-
rül ki az alapítvány tájékoz-
tatójából. Díjazták a kiváló 
természettudományos okta-

tást végző iskolákat is: a leg-
feljebb 400 ezer forintos tá-
mogatást az intézmények 
szakmai bemutatók, verse-
nyek szervezésére, a műsza-
ki pálya iránti érdeklődés 
növelésére fordíthatják.

– Nagyon sok diákunk tanul 
tovább a műegyetemen; ezzel a 
felsőoktatási intézmény is tisz-
tában van, hiszen nemcsak azt 
tartják nyilván, hogy melyik 
tanuló honnan érkezett és mi-
lyen felvételi eredménnyel, ha-
nem mérik azt is, hogyan áll-
ják meg a helyüket. Minden jel 

azt mutatja, hogy jól. Nem vé-
letlenül nyeri el már másod-
szorra iskolánk az alapítvány 
ösztöndíját – hangsúlyozta la-
punknak Varga Zsolt, aki kér-
désünkre elmondta azt is: a 
díjat nem automatikusan oszt-
ják ki, arra az intézmények-
nek (illetve a tanároknak) pá-
lyázniuk kell.

– A pályázaton legfel-
jebb négyszázezer forin-
tot nyerhet egy-egy isko-
la. Ebből az összegből 
rendezzük meg a komplex 
természettudományos 
versenyünket, amit labor-
látogatással, vetélkedők-
kel kötünk egybe. Idén 
november 13-én tartjuk a 
biológia- és a kémiaver-
senyt, 20-án pedig a mate-
matikát  és  fizikát.  Utób-
bit követi majd évek óta 
hagyományos fizika-
show-nk – tette hozzá a 
VMG tanára, aki maga is 

elnyerte a BME alapítványá-
nak ösztöndíját.

– Hangsúlyoznom kell: hogy 
elnyertem ezt a díjat, nem csak 
az én érdemem. Gimnáziu-
munk minden munkaközössé-
gében komoly munka folyik, 
fakultációs csoportomba pe-
dig tanulni akaró, természet-
tudományos pályára készülő 

diákok járnak. Az új laborunk 
adta lehetőségeket is maximá-
lisan kiaknázzuk: már hete-
dik-nyolcadik osztályban is 
kísérletezhetnek a gyerekek. 
Az, hogy a táblára felvázolom 
és elmagyarázom, már nem 
működik – a kísérletek, méré-
sek, interaktív anyagok elen-
gedhetetlenek ahhoz, hogy a 

gyerekek érdeklődését 
fenntartsuk – jegyezte 
meg Varga Zsolt. 

Diákjai szép eredmé-
nyeket érnek el a különfé-
le versenyeken: tavaly Vi
rág Anna és Pusztai Ár
pád döntőbe jutott fiziká-
ból és kémiából az orszá-
gos középiskolai verse-
nyen, a tavalyi fakultációs 
csoportba járó tanulók 
fele emelt szintű érettsé-
git tett, háromnegyedük a 
műegyetem egy-egy szak-
ján tanult tovább.

n Á. K. 

Mindenszentekre készülnek

Járatsűrítés
Október 31-én és november 1-jén a Volán-buszok sűrített 
menetrend szerint közlekednek a buszállomás és a teme-
tő megállóhelyek között: 7 és 20 óra között óránként két 
járat közlekedik majd, amelyek minden óra 25 és 50 vagy 
55 perckor indulnak a buszállomásról.

Szülőtámogató program indult

Minden helyzet megoldható egy kis segítséggel – mondja Schóber János

Szülők, nevelők és pedagógusok báloztak a gyerekekért 

Felújítják a számítógépparkot az Érdligetiben

Több mint kétszázan vettek részt az idei mulatságon

BME-díj a Vörösmarty gimnáziumnak és tanárának

Szilasné Mészáros Judit igazgató és Varga 
Zsolt, a díjazott tanár 

 
 

 
 

 

„Iskolakóstolgató" 

az Érdligeti Általános Iskolában  

Meghívó 
 
Sok szeretettel várunk minden iskolába készülő nagycsoportos óvodás 

kisgyermeket és szüleit első iskolakóstolgató foglalkozásunkra: 
 

2015. november 5-én (csütörtökön) 
1630-1730-ig 

az Érdligeti Általános Iskolába. 

2030 Érd, Diósdi u. 95-99. 
Vargáné Balogh Erika 

    igazgató 

„Iskolakóstolgató"
az Érdligeti Általános Iskolában 

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden iskolába készülő nagycso-
portos óvodás kisgyermeket és szüleit első iskolakóstolgató 
foglalkozásunkra:
2015. november 5-én (csütörtökön) 16.30–17.30-ig
az Érdligeti Általános Iskolába. 2030 Érd, Diósdi u. 95–99.

Vargáné Balogh Erika igazgató
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Hosszú út és nehéz ellenfél 
várt az érdi csapatra a hétvégi 
fordulóban. Minden találkozó-
nak nagy a tétje, hisz a közép-
mezőnyben a harmadik és a 
tizedik csapat között csak há-
rom pont a különbség. Így egy 
győzelem vagy egy vereség lé-
nyegesen megváltoztathatja a 
csapatok helyezését.

Vendéglehetőséggel kezdő-
dött a találkozó, de Kelemen 
leshelyzetből talált a hazai ka-
puba, így a játékvezető ér-
vénytelenítette az érdi talála-
tot. Néhány perccel később 
Tóth lépett ki az érdi védők 
közül, lövése alig ment a kapu 
mellé. A vendégvédők nem vet-
ték elég komolyan a hazai csa-
tár vál lal ko zó ked vét, így az 

egyedül veszélyes andráshi-
dai csatár második lehetősé-
gét már nem hibázta el: egy 
jobb oldali beadásnál az érdi 
védőt megelőzve lőtt a rövid 
sarokba. A kapott gól után to-
vábbra is a hazaiak maradtak 
aktívabbak, bár helyzetet 
egyik csapat sem tudott a ka-
puk előtt kialakítani. Fél óra 
elteltével ismét megvillant a 
hazaiak gólfelelőse. Két érdi 
védőt is beültetett a „hintába”, 
majd kilőtte a jobb alsó sarkot. 
A második hazai gól után sem 
fújtak ébresztőt a vendégek. 
Támadásaik erőtlenek voltak, 
a párharcokat a középpályán 
rendre elvesztették.

Az érdi vezetőedző elége-
detlenségét mi sem bizonyítot-

ta jobban, mint a félidőben vég-
rehajtott hármas csere. A má-
sodik játékrész hazai helyzet-
tel kezdődött, de a közeli lövés 
a kapu fölé szállt. A vendégek 
is közel jártak a gólszerzés-
hez, de Pintér ellen a 16-oson 
belül elkövetett szabálytalan-
kodás után néma maradt a já-
tékvezető sípja. Ekkorra felja-
vult az érdi csapat játéka, és ez 
hamar az eredményességen is 

meglátszott. A félidő közepén 
Cservenka szögletét Csizma
dia fejelte a hazai kapuba. 
Újra nyílttá vált a találkozó. A 
hazaiak a győzelem bebiztosí-
tásáért, míg a vendégek az egy 
pontért küzdöttek. A mérkőzés 
utolsó perceiben mindkét ol-
dalon adódott lehetőség, de 
ezeket nem sikerült gólra vál-
tani, így maradt az egygólos 
hazai siker.

Vereségével az Érdi VSE a 
bajnoki tabella kilencedik 
helyére csúszott vissza, hát-
ránya a harmadik helyen 
lévő csapattal szemben há-
rom pont. A következő fordu-
lóban, október 31-én, szom-
baton fél kettőkor az ötödik 
helyezett Dorog csapata lá-
togat az Ercsi úti Sportpá-
lyára.

 n HaRMaT JENŐ

Technikailag nem különösebben nehéz, de 
veszélyes kihívás volt a Föld nyolcadik legmaga-
sabb hegye, a Manaszlu megmászása – mondta 
el az érdi hegymászó, Klein Dávid a 8156 méter 
magas nepáli csúcs meghódításáról.

Klein Dávid a 2013-ban a 
Kancsendzöngán elhunyt 
Erőss Zsolt után a második 
magyar hegymászó, aki fel-
ért a Manaszlu csúcsára. Az 
eg yszemélyes Sourcing 
Manaslu Expedíció (2015) au-
gusztus 31-én indult és októ-
ber 13-ig tartott. A mászás 
alatt Klein Dávid összesen 26 
napot töltött a hegyen a 4850 
méter magasban kiépített 
alaptáborban vagy afölött.

A hegymászó az expedíciót 
értékelő sajtótájékoztatón el-
mondta: a szokatlanul havas 
csúcs meghódítása ugyan 
technikailag nem különöseb-

ben nehéz kihívás, azonban 
az első és a második tábor 
közötti függőgleccser, vala-
mint a 6200 méter magasban 
fekvő második tábor felett el-
terülő, 400–500 méter hosszú 
közepes dőlésszögű, a lavi-
nák elindulásához rendkívül 
kedvező emelkedő veszélyes-
sé tették a hegymászást.

Klein Dávid hozzátette azt 
is, hogy a himalájai viszo-
nyokhoz képest az alaptábor 
meglehetősen alacsonyan, a 
fagyhatár alatt fekszik, így 
rossz idő esetén a könnyen 
takarítható hó helyett eső 
esik. A megázott felszerelés 

később könnyedén megfagy, 
az eső az elektronikai eszkö-
zökre is jóval ártalmasabb, 
mint az egyszerűen lesöpör-
hető hó.

A hegymászó az expedíció 
alatt oxigénpalack, társ és 
serpák nélkül, rendkívül 
könnyű felszereléssel má-
szott. Az egyes tábor fölé 
csak egy könnyű, egyfalú sát-
rat vitt magával, az egész ex-
pedíció alatt pedig összesen 
két gázpalackot használt el 
főzéshez. Semmit sem ha-
gyott fent a hegyen, minden 
felszerelését, szemetét lehoz-
ta magával a sikeres csúcstá-
madás után.

A 7450 méter magasban fel-
állított négyes táborból szep-
tember 30-án, éjfél előtt indul 
el a Manaszlu főcsúcsára, 
ahová október elsején 6 óra 30 
perckor ért fel. Mint elmond-
ta, a csúcstámadáskor a leg-

nagyobb nehézséget az 
ugyanabban az időben indu-
ló, ezért a csúcs alatt össze-
torlódó 20–30 hegymászó 
okozta hosszú várakozás je-
lentette.

A hegymászó a Nepálban 
szerzett tapasztalatairól el-
mondta, hogy a Manaszlut 
övező rendkívül mély völ-
gyekben a Himalájában meg-

szokott sziklás-köves táj he-
lyett buja növényzet fogadja a 
túrázót. Ugyan a tavaszi 
pusztító földrengések nyoma 
mindenütt felfedezhető, a ká-
rokat mindenhol igyekeznek 
helyrehozni, és a helyiek szá-
mára az a legnagyobb segít-
ség, ha visszatérnek a turis-
ták.

A tizennégy nyolcezres 
csúcsból tizenkettőn már járt 
magyar állampolgár, mára 
csupán az Annapurna és a K2 
maradt hátra. Ezzel kapcso-
latban Klein Dávid az MTI-
nek nyilatkozva azt mondta: 
2016 tavaszán szeretné meg-
hódítani a nepáli Annapurnát. 
A 8091 méteres csúcsnak el-
sősorban a déli – kevésbé lavi-
naveszélyes, de technikailag 
igen nehéz – oldala vonzza. 
Ide azonban már nem egyedül 
megy, terve megvalósításá-
hoz csapatot toboroz. n dB

Görögország fővárosában, 
Athénban rendezték a veterán 
szabad- és kötöttfogású világ-
bajnokságot, ahol két birkózó 
képviselte az Érdi Spartacust. 
Csepelen a Pénzügyőr SE ren-
dezte meg a 2015. évi kadet sza-
badfogású bajnokságot, míg 
Szentesen a diák II. korcsopor-
tos szabadfogású diákolimpiát 
rendezték meg. A Dr. Papp 
László Emlékversenyen pedig a 
serdülő szabadfogású rangsor-
verseny küzdelmeire került sor.

Földesi István veterán világ-
bajnok igen nehéz csoportba 
kerülve az ötödik helyet szerez-
te meg a „D” 130 kg-os súlycso-
portban az athéni vébén, míg 
Szeitl Károlynak nem sikerült 
pontszerző helyet elérni a „D” 
85 kg-ban.

50 kg-ban Nagy Krisztián – 
46 kg-ban szerzett kötöttfogású 
aranyérme után – a döntőig ju-

tott és ezüstérmet szerzett a 
csepeli, kadet szabadfogású 
országos bajnokságon, míg 
Váncza István ezúttal nem fo-
gyasztott, 54 kg-ban indult, 
ahol a döntőbe jutása néhány 
másodpercen múlott, végül a 
dobogó harmadik fokára állha-
tott.

A Dr. Papp László Sport-
csarnokban rendezték október 
22-én a diák II. korcsoport di-
ákolimpia döntőit, október 23-
án pedig a serdülő szabadfogá-
sú rangsorversenyt. A több 
mint 400 főt felvonultató verse-
nyen 54 kg-ban Krausz István 
megszerezte a diákolimpiai 
bajnoki címet, valamint az 
Érdi Spartacus serdülői az 
igen erős és nagy létszámú me-
zőnyben Végh Richárd 69 kilo-
grammban szerzett ezüstérme 
mellett négy ötödik helyet ér-
tek el. n dB

A női kézilabda NB I nyolcadik fordulójában az 
ÉRD csapata a tavalyi bajnok FTC-Rail Cargo 
Hungaria otthonába látogatott, ahol nem várt 
zakóba futott bele. Noha papíron a fővárosi-
ak számítottak a mérkőzés esélyeseinek, de a 
30–19-es végeredmény nem feltétlenül tükrözi a 
két csapat közti különbséget.

A válogatott szünet előtt 
egészen káprázatos játékkal 
verte meg honi környezetben 
az ÉRD a Debrecen csapatát, 
ám a háromhetes „pihenő” 
nem tett jót Szabó Edina 
gárdájának:  a hajdúságiak 
ellen mutatott játékra fikarc-
nyit sem emlékeztetett a baj-
noki címvédő elleni meccsen 
nyújtott teljesítmény.

Az ÉRD hónapokra elvesz-
tette egyik kulcsjátékosát, 
ugyanis a Debrecen ellen a 
montenegrói vé de ke ző-
specia l ista-irány ítónak, 
Andjela Bulatovicsnak 
megsérült a válla. Több hó-
napos kihagyás vár rá, műte-
ni is kell, novemberben. In-
formációink szerint a követ-
kező hetekben játékost is ke-

res az ÉRD, hogy a következő 
hónapokban pótolni lehessen 
Bulatovicsot.

Nem várta tehát könnyű 
helyzetből a mérkőzést az 
ÉRD, még úgy sem, hogy az 
Elek Gyula Aréna műsorköz-
lőjének hangját alig lehetett 
hallani az érdi fanatikusok-
tól. Már a bemelegítéstől fo-
lyamatosan buzdították a 
vendégeket, míg a Fradi több 
száz nézője csupán három-
szor szólalt meg kórusban. 

Szabó Edina lányai Julia 
Havronyina két átlövés-
góljával a 3. percben 2–1-re 
vezettek, ezt követően azon-
ban a vendégek számos tech-
nikai hibáját kihasználva a 
korábbi érdi balszélső, 
Schatzl Nadine zsinórban 
szerzett négy lerohanás-
góljával 6–3-ra húztak el, pe-
dig Fekete Bozsana is reme-
kelt a túloldalon. A félidő 
hátralévő részében mindkét 
gárda rendkívül hektikusan, 
sokat hibázva játszott, de a 
hazaiak kevesebb hibájuk 
miatt hét góllal, 16–9-re lép-
tek el, úgy, hogy az első já-
tékrészben négyből két hét-
méterest is rontott a Fradi.

A fordulás után nyolc perc-
cel feljött öt gólra az ÉRD, de 
a második játékrész derekán 
a folyamatos emberhátrány, 
valamint a kiállításokkal 
járó hétméteresek miatt a fő-
városiak visszaállították a 
félidei különbséget, majd a 

hajrában egy ötgólos soro-
zattal végleg megpecsételték 
az érdiek sorsát, és tizenegy 
góllal, 30–19-re nyertek, ami 
egy nagyarányú vereség, de 
az is biztos, hogy ennél a já-
téknál az ÉRD sokkal, de 
sokkal többet tud.

Az ÉRD legeredménye-
sebb játékosai Klivinyi Kin
ga és Fekete Bozsana voltak, 
akik egyaránt öt-öt gólt sze-
reztek, míg a kapuban 
Janurik Kinga is remekül 
védett, de a Bulatovicsot nél-
külöző védelem nem tudott 
annyit segíteni a hálóőrnek, 
hogy extraklasszis teljesít-
ményt nyújtson: a válogatott-
ban is számításba vett 
Janurik a tőle megszokott 
formát hozta.

Szabó Edináék jelenleg a 
harmadik helyről vissza-
csúsztak a tabella ötödik he-
lyére, de csak azért, mert a 
Dunaújváros hazai pályán 
28–20-ra legyőzte a Siófokot, 
és hátránya két pont az 
újvárosiakkal szemben, míg 
a Balaton-partiak gólkülönb-
sége eggyel jobb. Ez vasár-
nap könnyedén változhat, 

hisz az ÉRD legközelebb no-
vember 1-jén, az Érd Aréná-
ban fogadja a Dunaújvárosi 
Kohász KA csapatát, ahol 
négy korábbi érdi is szere-
pel, hisz Vincze Melinda né-
hány éve, Triscsuk Kriszti
na egy idény óta, Kovács 
Anna és Oguntoye Viktória 
pedig nyár óta az újvárosiak 
játékosa. Dunaújvárosban 
egyébként nemrég edzővál-
tás volt, Mátéfi Eszter helyét 
a horvát Zdravko Zovko vet-
te át. n doMoNKos BÁlINT

A litvániai U23-as súlyeme-
lő Európa-bajnokságon szer-
zett ötödik hely után az érdi 
versenyző, Jung Beáta orszá-
gos bajnoki címet szerzett a 
tatabányai viadalon a 69 kilo-
grammos súlycsoportban.

Az elmúlt hónapokban ere-
detileg a súlyemelők országos 
bajnokságára készült, majd a 
szövetség a korosztályos kon-
tinensviadalra is kivitte Jung 
Beát, az érdi súlyemelőt – aki 
igazából crossfitter –, ahol ötö-
dik helyen végzett. Ezután kö-
vetkezett a versenyidőszak 
utolsó, és számára az egyik 
legfontosabb állomása, a tata-
bányai országos bajnokság.

Baljós előjelekkel készült a 
hazai viadalra, hiszen egy hét-
tel korábban még kisebb be-
tegséggel küzdött, és a verse-
nyen is későn, este fél 9 után 
került sorra, de a hátráltató 

tényezőket lelkesedéssel és 
jókedvvel ellensúlyozta Jung 
Bea. Mint mondta: egy évben 

egyszer van lehetőség orszá-
gos bajnoki címet nyerni, és 
ezt most nagyon akarta.

– A sok negatív hatás ellené-
re sikerült 6/6 jó fogással vé-
geznem, 80 kilós szakítással 
és 100 kilós lökéssel. Ez életem 
első országos bajnoki címe eb-

ben a sportágban, amire na-
gyon büszke vagyok – tette 
hozzá az érdi Jung Bea, a BKV 
Előre SC súlyemelője, akit 
Oláh Levente készített fel.

– Február végén kezdődik 
egy öthetes selejtező a regio-
nális CrossFit bajnokságra, 
ami gyakorlatilag az Eb-t je-
lenti. Ez egy online kvalifiká-
ció, ahol öt héten keresztül kell 
egy-egy feladatot teljesítenem 
hetente, és ezt videón kell fel-
töltenem. Erre a versenyre az 
állóképességem fejlesztésével 
fogunk készülni, amiben Do
bos Gábor egykori olimpikon 
sprinter és Juhász Imre 
CrossFit edző fog segíteni. 
Emellett a súlyemelés tovább-
ra is szerepet kap az edzése-
imben és szeretnék ebben a 
számban is versenyezni a kö-
vetkező időszakban – jegyezte 
meg Jung Beáta. n d.B.

Átaludtuk az első félidőt – Tarr Andráshida SC–Érdi VSE 2-1

Nagy a harc a középmezőnyben

Klein Dávid a második magyar a Manaszlu csúcsán

Tarr Andráshida SC–Érdi VSE 2-1 (2-0) 
andráshida, 150 néző
Vezette: Szalai L., asszisztensek: Keszthelyi T., Gyürüsi P.
andráshida sC:  Osbáth – Török, Szegleti, Kovács, Major – 
Polareczki (Bandics 87. p.), Mavolo, Kalmár – Tóth l. (Horváth 
68. p.), Baráth, Varga (Tóth B. 77. p.)
Vezetőedző: Dobos Sándor
Érdi VsE: Kertész –Ország (Süveges 46. p.), Honti, Hegedűs, 
Cservenka –Skita, Ebedli (Kovács 46. p.), Csizmadia – Kele-
men, Palásthy (Gyurácz 46. p.), Pintér
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Tóth L. 16. p., 28. p., ill. Csizmadia  66. p.
sárga lap: Szegleti 58. p., Mavolo 47. p., Kalmár 22. p., 
Polareczki 80. p., ill. Kelemen 44. p., Ebedli 27. p., Hegedűs 
20. p., Kovács 90. p.

Mestermérleg
dobos sándor (andráshida sC): Nagyon boldog vagyok, 
hogy egy ilyen jó csapatot le tudtunk győzni. A csapatom a 
maximumot nyújtotta, és egy nagyon jó egyéni teljesít-
ménnyel itthon tartottuk a három pontot.
limperger Zsolt (Érdi VsE): Nagyon gyengén játszottunk 
ma. Igazából nem is játszottunk. Ha a saját játékunkat hoz-
zuk, akkor hoztuk volna a mérkőzést. Megérdemelten nyert 
a hazai csapat.

Eredmények NB III, 
Nyugati csoport, 
13. forduló:
Diósd–III. Ker. TVE 3-0
Csorna–Balatonfüred 4-2
Mosonmagyaróvár–Csepel 4-1
Puskás Akadémia II–Sárvár 2-2
BKV Előre–Győr 2-0
FTC II–Videoton II.  2-1
Tatabánya–MTK II. 4-1

Női kézilabda NB I, 8. forduló:
FTC RaIl CaRGo HUNGÁRIa–ÉRd 30–19 (16–9)
FTC: SZIKORA – Kovacsicz, Hornyák D. 5, Szamoránsky P., 
SZUCSÁNSZKI 7 (1), Pena 4 (3), SCHATZL 4.
Csere: Mészáros, Szekeres, Szekerczés 3, Zácsik 2, Szarka 1, 
Lukács 1, Cifra 3. Edző: Elek Gábor
ÉRd: JANURIK – Krpezs-Slezak 1 (1), Havronyina 3, Kisfaludy 
1, Signaté 2, KLIVINYI 5, FEKETE 5.
Csere: Gridnyeva, Győri (kapusok), Szabó L. 2 (2), Barján, M. 
González, Gulyás, Takács, Bernát, Vajda. 
Edző: Szabó Edina
Elek Gyula aréna, 500 néző. V: Bacs J., Bóna sz.
az eredmény alakulása.: 3. perc: 1–2. 8. perc: 6–3. 16. p.: 
10–5. 23. p.. 14–8. 32. p.: 17–11. 36. p.: 19–14. 48. p.: 23–15. 57. 
p.: 29–17.
Kiállítások: 10, ill. 10 perc
Hétméteresek: 8/4, ill. 4/3

Eredmények, 
kézilabda, 
NB I, Nők:
MTK Budapest– 

Győri Audi ETO KC 12–27
Fehérvár KC– 

Ipress Center Vác 23–28
DVSC-TVP–Eubility Group 

Békéscsabai ENKSE 36–24 
Mosonmagyaróvári KCSE– 

Budaörs 27–26 
Dunaújvárosi Kohász KA– 

Siófok KTC 28–20

Klein Dávid oxigénpalack, társ 
és serpák nélkül, rendkívül köny-
nyű felszereléssel mászott

A vezetőedző szerint ezúttal nagyon gyengén játszott az Érdi VSE

Nem jött össze a bravúr a bajnoki címvédő otthonában

Elmaradt a csoda

Az ÉRD ennél sokkal, de sokkal többet tud

Súlyemelés: országos bajnoki cím! Tovább remekelnek a birkózók

Megcsinálta!
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Az Érdi Rendőrkapitányság nyomozói sikeresen elfogtak egy zsarolót 
október 15-én. A gyanúsított nem kevesebb mint egymillió-hétszáz-
ezer forintot követelt a sértettől, akitől már ezt megelőzően is több 
millió forintot zsarolt ki úgy, hogy életveszélyesen megfenyegette.

A rendelkezésre álló ada-
tok szerint az elkövető már 
2015 augusztusától kezdő-
dően követelt folyamatosan 
készpénzt egyik ismerősé-
től, akit azzal fenyegetett 
meg, hogy amennyiben a 
kért összegeket nem adja 
neki át, akkor felnégyelteti. 
A férfi a durva fenyegeté-
sek hatására annyira meg-
ijedt, hogy több részletben 
ugyan, de közel 2 millió fo-
rintot adott át N. László
nak. A 31 éves gyanúsított 
azonban nem elégedett meg 
ennyivel, nyilván úgy gon-
dolta, ha ilyen „könnyű” 
volt megszerezni a pénzt, 
további zsarolásra adta a 
fejét, és ismét a testi épség 
elleni fenyegetéssel próbál-
ta meg rávenni áldozatát 

arra, hogy ezúttal 1,7 millió 
forint készpénzt hozzon 
neki. A sértett azonban a 
rendőrségre ment, így az 
érdi nyomozók a pénz át-
adását követően, október 
15-én délután, a bűncselek-
mény helyszínén elfogták 
az érdi rendőrök, és zsaro-
lás megalapozott gyanúja 
miatt indítottak ellene eljá-
rást.

Egy héttel később is sike-
resek voltak az Érdi Rend-
őrkapitányság munkatár-
sai, akik október 21-én, a 
kora délutáni órákban iga-
zoltatták azt a férfit, aki a 
nála lévő tárgyak eredetét 
nem tudta igazolni, ezért 
bűncselekmény elkövetésé-
nek gyanúja miatt elfogták 
és előállították, majd gya-

núsítottként kihallgatták 
és őrizetbe vették. Kiderült, 
hogy a 21 éves férfi, eddig 
ismeretlen társaival együtt, 
az elfogását megelőző na-
pon, este öt és hét óra kö-
zött egy érdi utcából ello-
pott egy személygépkocsit. 
Noha a rendőrök másnap 
megtalálták, de meglehető-
sen hiányosan került elő a 
jármű. A zárszerkezetét 
tönkretették, az utastérből 
kiszedték a rádiómagnót és 
a kalaptartót is eltávolítot-
ták. Emellett az autó egyik 
ajtaját is megrongálták az 
elkövetők, akiknek egyikét 
másnap elfogták a rend-
őrök és az Érdi Rendőrka-
pitányság vizsgálati osztá-
lya lopás gyanúja miatt in-
dított ellene eljárást. n BE

Autótolvajt és zsarolót 
fogtak az érdi rendőrök

KÉKHÍREK Gazdikereső

Kicsi gazdája vált meg Kicsi-
től, aki eleinte félt tőlünk és a 
többi kutyától, de hamar 
megváltozott és vidám, élénk, 
kedves lett. 5 év körüli kis-kö-
zepes szuka. Ivartalanítás 
után vihető el.

Mokka 5–6 hónap körüli ked-
ves kölyök kanocska. Eleven, 
vidám, játékos. Valószínűleg 
közepes vagy nagyobb terme-
tűre nő.

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

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

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

ÁLLÁST KÍNÁL

28
81
75

NoNprofit
közszolgáltató kft.

Teljes munkaidős

köNyvelő
munkatársat keres.

FELADATOK: A céghez beérkező szállítói szám-
lák kontírozása, könyvelése • vevői és szállítói
folyószámlák egyeztetése • pénztári pénzfor-
galom könyvelése • banki utalások kezelése,
vezetése, a bankszámlaforgalom ellenőrzése,
banki könyvelés • kimutatások, statisztikák
készítése • főkönyvi kartonok havi és év végi
egyeztetése, bevallások készítése • részvétel az
éves zárásban
ELVÁRÁSOK: Min. 2–3 éves, nagy volumenű
számlamennyiség könyvelésében és rendszer-
ben történő rögzítésében szerzett szakmai
tapasztalat • rendszerszemléletű gondolkodás
• felhasználó szintű számítógépes (MS Office)
ismeret
ELŐNYT JELENT: Pénzügyi, főkönyvi könyve-
lésben szerzett szakmai tapasztalat.
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK, TULAJDON-
SÁGOK: Precíz, pontos munkavégzés, megbíz-
hatóság • Hibák kiszűrésének képessége • Len-
dületesség és gyorsaság • Lojalitás, tulajdonosi
szemléletmód
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Érd
Jelentkezésmódja: önéletrajzokat a következő
címre kérjük elküldeni:eth@eth-erd.hu

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.

29
12

67

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!

28
79

97

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

EsztErgályost
felveszünk XXII. kerületi

munkahelyre, hagyományos
gépre, élő gyakorlattal.
tel.: 06-209808077

29
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98

Érdi benzinkútra
kútkezelőt és shop eladót
felveszünk. Szakirányú végzettség

nem, kereskedelmi szemlélet szüksé-
ges. Elérhetőség: 06-20-490-6756

29
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44

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

14
29
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97

KarosszérialaKatost-
autófényezőt

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

E-mail: dukko205@t-online.hu

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

munkatársak jelentkezését várjuk.
T: 06-20-417-1665 29
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Érdi pékmintaboltba keresünk
gyakorlattal rendelkező

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

VEGYES

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

Tűzifa eladó. Bükk, tölgy: 2500,-
Ft/mázsa; akác: 2800,- Ft/ má-
zsa. 10 mázsa felett ingyenes
kiszállítással. Telefon: 06-70/
343-91-28.

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

Szarvas agancs felvásárlás. Tele-
fon: 06-70/343-91-28.

CSALÁDI HÁZ

Érd kertvárosában szélső sorház
sürgősen, családi okok miatt el-
adó. 06-70-452-6973
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keresünk kettő az egyben óvodánkba
www.beszeljvelem.hu

06-1-207-3938; 06-30-237-5155
beszov@t-online.hu; titkarsag@beszeljvelem.hu

Ami kötelező, az lehet jó is!

ÓvodapedagÓgust

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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Élelmiszer üzletünkbe gyakorlat-
tal rendelkező csemegepultos-
eladót felveszünk. Telefon: 06-
30/435-49-02.

Munkalehetőség Érden (kültéri),
azonnali kezdéssel, teljesít-
ménybérezés. Érdeklődni lehet:
06-70/608-45-38.

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

Érden nyugdíjas bácsi mellé idő-
szakos ottlakással ápolót kere-
sek. Telefon: 06-20/617-34-09

Autószerelőt keresünk nagyon jó
fizetési lehetőséggel érdi szer-
vizünkbe. Tel.: 70/33-60-476.

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

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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Ha szeretnél: logisztikában tapasztalatot szerezni, fiatal, pörgős
munkahelyen dolgozni, jelentkezz hozzánk!

Feladat: Termékek mozgatása, összekészítése, szortírozása.
Bér: fix fizetést és teljesítményed alapján bónuszt adunk.
Helyszín, munkaidő: Budapest, 8. kerület; 2 műszak
Bejárás: egyénileg, bérlettámogatással
Amunka jellegemiatt csak férfiak jelentkezését várjuk!

Jelentkezz a job407@prohumanallas.hu e-mail címen.
+3620/252-8747

Pályakezdők, fiatalok figyelem!

pozícióba keresünkmunkatársakat.RaktáRos
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LAKÁS

Érdi 43 nm-es lakás eladó/csere.

Iá.: 11 millió Ft. 23/360-468.

TÁRSKERESÉS

Fehér Orchidea Társközvetítő vár-
ja jelentkezését: 20/487-6047,
30/974-1056, Budaörs, Temp-
lom tér 19.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érdligeten a 7-es úthoz közel, 2
szoba, összkomfortos lakás, kü-
lön bejárattal kiadó. Ár:
60.000,- Ft+rezsi (2 havi kau-
ció). Tel. (18 és 20 óra között)
06-20/577-6173.

Érden bútorozott szoba kiadó
egy középkorú hölgy részére.
Tel.: 23/361-698, Mobil: 20/243-
8478.

VÁLLALKOZÁS

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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Munkavédelem
Munkaruházat

28
51
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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

A29
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47 Megnyitottuk
régiségüzletünket!

Borostyán és régiség
felvásárlás napi legmagasabb áron.
Érd, Budai út 6. • 06-30-797-8398

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

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

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

29
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N y í l á s z á r ó k
ABlAk, kÜl-, ill. BElTÉri AJTók,
rEDŐNyÖk, szÚNyOGHálók
Kedvezményes áron! Ingyenes
felmérés és szaktanácsadás!

T: 06-30/970-94-50 www.dreamdoor.hu

28
01

6
4

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.

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

28
27
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544

29
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TELEK

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

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

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 28

48
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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 27

08
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Szobafestés, mázolás, tapétázás,
kisebb munkát is vállalok, reális
áron. T:06-20-967-2221

Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261

Kőműves és ács munkát, kémé-
nyek javítását, kerítések építé-
sét vállalom. Tel.: 30/571-97-43.

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25
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Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

ÁLLAT - NÖVÉNY

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

3 párhónapos, játékos kiscicát el-
ajándékoznék. Tel.: 23/394-299.
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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

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

29
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MUNKALEHETŐSÉG
• Szakképzett eladó, pék, cukrász
• Csomagoló, címkéző • Árufeltöltő, pénztáros
• Kertészetimunkatárs: áru-összekészítés, palántázás
Munkavégzéshelye:

Budaörs,Törökbálint, Gyál, Szigetszentmiklós– szállítás Érd központból
Munkavégzés körülményei:Hosszú távúmunkalehetőség.Teljesmunkaidő, heti 40 óra

MegváltozottMunkaképességűmunkavállalók jelentkezését iS várjuk!
Jelentkezzena06-20/366-39-93-as telefonszámon,munkaidőben8–16óra között, vagyküldje
önéletrajzát akívántmunkakörmegnevezésével azoneletrajz@napra-forgo.huemail címre.

29
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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
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Közel kétszáz nevező és 216 ezer 730 forint – eny-
nyi gyűlt össze a Fészek Gyermekvédő Egyesület 
átmeneti otthona javára rendezett szombati jóté-
konysági futás helyszínén. A közös mozgás mellett 
műsorok, programok, meg Szekeres Adrienn éne-
kesnő várta az egyesületért futókat az érdi gáton.

Zsúfolásig megtelt a valami-
kori Termál Hotel parkolója 
szombat délelőtt: kicsik és na-
gyok gyülekeztek itt azért, 
hogy a Fészek Gyermekvédő 
Egyesület gyermekotthona ja-
vára fussanak. Mindenki 
maga döntötte el, mekkora ösz-
szeggel támogatja az otthon 
lakóit, és nem volt kötelező táv 
sem: volt, aki hat, volt, aki két 
kilométert futott; minden telje-
sítményt és minden futót okle-
véllel, éremmel díjaztak. Az 
indulók közt voltak sportolók, 
rendszeres futók is, de olyanok 
is eljöttek, akik csak azért ne-
veztek, hogy az otthon gyer-
mekeit támogassák. 

Érd önkormányzata mellett 
több szervezet, önkéntes és 
cég is segítette a rendezvényt, 
amelynek két neves vendége is 
volt: Szekeres Adrienn énekes-
nő, aki – mint elmondta – maga 
is rendszeresen fut, és évek óta 
támogatja a nehéz helyzetben 
lévő gyermekekkel, családok-
kal kapcsolatos kezdeménye-
zéseket. A célba érő futóknak 
az énekesnő gratulált, és adta 
át többedmagával az érmeket. 

A másik vendég Bartos Dá
vid ironman, triatlonista volt, 
aki a jótékonysági rendezvé-
nyen bemelegítést tartott a ne-
vezőknek. Meg kell említenünk 

egy fiatalembert, aki Tisza-
kécskéről érkezett: Hanák 
Zoltán atléta, speciális olimpi-
ai bajnok szintén rajthoz állt 
ezen a szombat délelőttön 
azért a szervezetért, amely-
nek nevelőszülői hálózata se-
gítségével talált ő is otthonra 
– az egyesület ugyanis az érdi 
intézmény mellett országos 
nevelőszülői hálózatot is mű-
ködtet.  

Volt, aki nem futással, ha-
nem rövid műsorral, sportbe-
mutatóval támogatta a szerve-
zetet: mikrofont ragadtak ön-
kéntesek, nevelőszülőknél élő 
fiatalok, színpadra álltak érdi 
sportegyesületek. 

Az önkormányzatot Simó 
Károly alpolgármester – 
maga is amatőr hosszútávfutó 
– képviselte, aki köszöntőjé-
ben azt hangsúlyozta: a Fé-
szek egyesület nagyon fontos 
feladatot lát el a városban, 
részt vállalva a szociális mun-
kában is. Kiemelte: a szervezet 

munkatársai rendszeresen 
futnak a gyerekekkel, és nem-
csak a testedzésért: a futást a 
szellem és a jellem formálásá-
ra is használják.

– Örül a lelkem, hogy most 
együtt lehetnek az egyesület 
munkatársai, a gyerekek és az 
érdi futók, és egy jó hangulatú 
délelőttöt tölthetünk el együtt 
– zárta szavait az alpolgár-
mester.

A Fészek egyesületet sok 
érdi lakos ismerheti, hiszen év-
tizedek óta működik a város-
ban. Mint NyitraiHell Szil
via a rendezvényen elmondta, 
tizennégy férőhelyes átmeneti 
gyermekotthonukban közel 
hatszáz gyermek fordult meg 
tizenhat év alatt.

– Minden családban alakul-
hat úgy az élet, hogy átmeneti-
leg nem képesek nevelni a 
gyermekeket. Nekik próbá-
lunk segíteni azzal, hogy rövi-
debb-hosszabb ideig gondos-
kodunk a gyerekekről a krízis-
helyzet idején. Van, hogy az 
egyedülálló szülő betegsége 
vagy válás miatt kerülnek hoz-
zánk a kicsik, fiatalok. Segí-
tünk nekik a tanulásban, a 
szabadidő eltöltésében és ab-
ban, hogy minél kevesebb tra-
umával éljék át ezt a helyzetet, 
és mielőbb visszakerülhesse-
nek a családjukba – hangsú-
lyozta Nyitrai-Hell Szilvia, aki 
lapunknak elmondta azt is: az 
otthonban érdi és környékbeli 
gyermekek laknak. A legfiata-
labb lakó öthetes –  őt az édes-
anyjával együtt helyezték el –, 
a legidősebb pedig tizenöt 
éves. 

– Rendszeresen futunk a 
gyerekekkel, így merült fel 
Biri Imre kollégámban a mai 
rendezvény ötlete is. Ez 
ugyanis egy olyan sport, amit 

bárki, bármikor űzhet, nem 
kell hozzá különösebb anyagi 
ráfordítás, ráadásul általa 
megtanulhatjuk elérni kitű-
zött céljainkat. Tavaly bene-
veztünk egy pécsi gyermek-
maratonra, amit hosszú ké-
szülés után váltóban sikerült 
lefutnunk – tette hozzá az ott-
hon vezetője, aki maga is a 
futók közé állt az otthonban, 
illetve a nevelőszülői hálózat-
ban élő gyerekekkel. 

A Fészek egyesület támoga-
tására olyanok is eljöttek, akik 
egyébként nem szoktak futni: 
vagy együtt álltak rajthoz a 
családok, vagy a gát mellett 
szurkoltak a szülők a gyere-
keknek. Popovics Gyöngyi a 
családjával és ismerősökkel 
érkezett; mint mondta, csak a 
jótékony cél miatt fut a négy 
felnőtt és az öt gyerek; négy-
négy kilométert vállaltak be a 
Fészek egyesületért. Volt, aki 
két kilométer futott vagy csak 
egyet – a lényeg a részvétel és 
a segítség volt.

n ÁdÁM KaTalIN

Az összegyűlt pénzt az átmeneti otthon működtetésére, 
karácsonyi ajándékokra, gyermekprogramokra fordítja az 
átmeneti otthon. A civil szervezet örömmel fogad felaján-
lásokat: gyermekruhákat, játékokat, tisztító- és tisztálko-
dószereket, tartós élelmiszereket. A Fészek Gyermekvédő 
Egyesület bank számla száma: 11742111-20027928.

Az egyesület munkatársai, a gyerekek és az érdi futók egy jó hangulatú délelőttöt tölthettek el együtt 

Krízishelyzetbe került gyerekekért futottak

www.max-training.com

M.A.X. Training

Érd, Balatoni út 66.
2. emelet

Endorfin STúdió
Bejelentkezés:
20/374-25-37

29
12
69
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®

MuscleActivity Excellence
. . .
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oSAnPALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

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

www.facebook.com/palatetok
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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 a facebookon is!

facebook.com/erdiujsag


