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XXV. évfolyam, 44. szám 
2015. november 18. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Klein Dávid nem szeretne kis piros rajzszögeket a térképen
Az érdi hegymászó nem tartja számon, hány csúcsot hódított meg, de már tudja, mi a következő úti célja  4–5. oldal

Érdi  Újság
Megkezdődtek  
a földárverések 
Megkezdődött az állami 
földek árverezése: a Pest 
megyei, három hektárnál 
nagyobb területekre Érden 
lehet licitálni az Érd és Kör-
nyéke Ipartestület Alispán 
utcai székházában. 

n 7. oldal

Művészetté lett 
történelem 
Két, a történelem vihara ál-
tal elszakított, majd évtize-
dek múltán újra egymásra 
talált művész, Ács József 
Ferenc és özvegye, Ács Va-
léria Mária közös kiállítása 
nyílt meg a Szepes Gyula 
Művelődési Központban. 

n  8. oldal

A jövő generációja
Nincs még felnőtt verseny-
zője az Érdi Úszó Sport Kft.-
nek, de így is szép eredmé-
nyekkel végeztek fiatal 
sportolóik a százhalombat-
tai rövidpályás országos 
bajnokságon: a korkülönb-
ség csak elszántabbá tette 
őket. 

n 21. oldal 

Érd főterén a félárbocra engedett nemzeti, városi és uniós zászló mellé gyászlobogót húztak fel a párizsi terrortámadásokban elhunytak 
emlékére. – A Fidesz érdi szervezete folytatja a betelepítési kvóta elleni aláírásgyűjtési akciót – jelentette be dr. Bács István alpolgármester, 
aki úgy nyilatkozott: a terrortámadás világossá tette, hogy Európa jelenleg érvényes migránspolitikája megbukott. 6. oldal

Érd városa a Főtéren felhúzott gyászlobogóval emlékezik a párizsi áldozatokra

Európának meg kell védenie magát a terrortól
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Kedvező árak,
gyors, pontos
kiszolgálás.

Tűzifa rönkben,
kalodába

ömlesztve. Brikett
bevezető áron.

Érd, Felső utca 31/A
+36309509816 •
www.tuzifaker.hu
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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

T. Mészáros András polgármester részt vett 
és beszédet mondott Érd testvérvárosában, 
Lubaczówban, a lengyel függetlenség napi 
ünnepségen november 11-én. Lengyelország 
ezen a napon ünnepli, hogy 1918-ban, 123 év 
után visszanyerte függetlenségét. A nagy tetszést 
kiváltó beszédében Érd polgármestere Európa 
megújulásának és a visegrádi országok összefogá-
sának fontosságáról beszélt.

Ahogy minden évben, idén is 
nagy várakozás előzte meg T. 
Mészáros András ünnepi be-
szédét, hiszen – ahogy 
Krzysztof Antoni Szpyt, 
Lubaczów polgármestere fo-
galmazott – Érd polgármeste-
re mindig gondolatébresztő, 
útmutató üzenettel érkezik a 
lengyel városba. 

A lubaczówi Függetlenségi 
Emlékmű terén tartott ünnep-
ségen megjelentek a város elöl-
járói, egyházi ve-
zetői, a testvérvá-
rosok delegációi, 
és természetesen 
a város polgárai. 
Lubaczów pol-
gármestere a len-
gyel mártírokra 
emlékezett, és 
rövid történelmi 
áttekintést adott 
arról az útról, 
amely végül a 
lengyel állam 
1918-ban elnyert 
függetlenségéhez 
vezetett.

T. Mészáros 
András, Érd polgármestere 
beszédében hangsúlyozta: 
Európában talán a magya-
rok értik a legjobban, hogy 
mit jelent Lengyelország szá-
mára a függetlenség, hiszen 
alig három hete ünnepelte 

Magyarország a szovjet-
kommunista birodalom elleni 
1956-os forradalom évfordu-
lóját. S bár hazánk akkor ki-
harcolt függetlensége csak 
két hétig tartott, soha ki nem 
törölhető a nemzet emlékeze-
téből és lelkéből. „Lengyelor-
szág több mint egy évszáza-
dos elnyomatása alatt egyet-
len másodperc sem volt, ami-
kor a lengyel nép feladta vol-
na lelki függetlenségét. Egy 

lélekben szabad nemzet éle-
tében nem létezik ilyen pilla-
nat. Nem létezik, mert a sza-
badság, a függetlenség vágya 
kitéphetetlen gyökerekkel él 
a szívekben” – fogalmazott 
Érd polgármestere.

T. Mészáros András kiemel-
te: ma szabad, független ál-
lamban élhetnek mindkét 
nemzet polgárai, akik tagjai 
Európa nagy közösségének, 
az uniónak. A demokrácia, a 
szabadságjogok mindkét or-
szágban biztosítottak, és az 
emberek szabad választáso-
kon dönthetnek a jövőről. „De 
most, amikor mindez megada-
tik, oly természetesnek vesz-
szük a hétköznapokban, hogy 
sokszor elfelejtünk aggódni 
érte. Pedig a függetlenséget 
nemcsak fegyverek, nemcsak 
diktatúrák fenyegethetik. Van 
egy ennél szelídebbnek látszó, 
de éppen ezért veszélyes fe-
nyegetés is. Amikor a demok-
ráciára hivatkoznak ugyan, de 
nem a többség akaratára épü-
lő, doktriner politikai, gazda-
sági érdekektől vezérelve sem-
mibe veszik egy közösség 
többségének a véleményét. Az 
unió több mint félmilliárd la-

kosának véleményéről van 
szó. Az ő akaratukról, szabad 
jövőválasztásukról van szó. A 
mi közös jövőnkről.”

Érd polgármestere szerint 
Európának most meg kell újul-
nia, hiszen a menekültáradat 

miatt „olyan válságot élünk át, 
amelynek kezelése a jelenleg 
érvényes mechanizmusok ré-
vén nem lehetséges. Európa 
kétezer éves története során 
mindig képes volt a megújulás-
ra, amikor a szükség úgy dik-
tálta. A különböző válságokat 
legtöbbször a görög-zsidó-
keresztény értékektől való el-

távolodás okozta, a 
megújulások pedig 
mindig visszatérést 
jelentettek ezekhez 
az értékekhez. Eu-
rópa megint ilyen 
kihívás előtt áll.” 

– Nem kellenek 
más, új erkölcsi és 
kulturális funda-
mentumok az Euró-
pát éltető görög-
zsidó-keresztény 
gyökerek helyett – 
hangsúlyozta a pol-
gármester, aki sze-
rint ebben a helyzet-
ben a visegrádi or-

szágoknak össze kell tartani-
uk, még jobban, mint eddig. 
Úgy vélte, Közép-Európa szá-
mára jelenleg ez az egyetlen 
útja annak, hogy releváns té-
nyező maradjon az európai 
döntéshozatalban, hogy meg-

őrizze függetlenségét, s ne má-
soknak kiszolgáltatva élje a jö-
vőt. A Visegrádi Négyek szövet-
sége sosem volt még olyan erős, 
mint amilyenné az elmúlt hóna-
pokban vált. Ez a négy szereplő 
– Csehország, Lengyelország, 
Magyarország és Szlovákia – 
együtt mozogva komoly súlyt 
képvisel. Jól látható, hogy a 
migráció kérdése az, ami ösz-
szekovácsolta ezeket az orszá-
gokat. A négy állam közösen 
erős akaratképzésre képes, hi-
szen az általuk képviselt mig-
rációs politika egyre népsze-
rűbb és egyre hatékonyabb – 
tette hozzá a polgármester.

Az ünnepség után az érdi 
delegáció megkoszorúzta a 
Függetlenségi Emlékművet, 
majd részt vett a függetlenség 
napi szentmisén a lubaczówi 
katedrálisban. 

Lubaczówban a polgármester 
mellett az érdi delegáció tagja 
volt Bács István alpolgármes-
ter, Antunovits Antal képviselő, 
Sebestyénné Majchrow ska 
Ewa, a Csuka Zoltán Könyvtár 
vezetője, Baracskay né 
Komonyi Angela polgármeste-
ri tanácsadó, Eskulics György 
kabinettag és Arató Zsolt sajtó-
főnök.

Érd polgármestere Lubaczówban ünnepelte a lengyel függetlenség napját

A szabad Európának most meg kell újulnia

Érd delegációja T. Mészáros András polgármester vezetésével részt vett testvérvárosunk, Lubaczów len-
gyel függetlenség napi ünnepségén

Érd polgármestere Európa megújulásának és a visegrádi országok 
összefogásának fontosságáról beszélt

Az érdi delegáció megkoszorúzta a Függetlenségi Emlékművet, majd részt vett a független-
ség napi szentmisén



4 5ÉRDI ÚJSÁGÉRDI ÚJSÁG| 2015. november 18. |    interjú interjú    | 2015. november 18. |

Érd Megyei Jogú Város hetilapja • A Maraton Lapcsoport tagja • Impresszum:
lapigazgató: Csere Orsolya Főszerkesztő: Heffler György Felelős szerkesztő: Fekete Zoltán Szerkesztőség elérhetőségei: 2030 Érd, Felső utca 1. Tel.: 23/520-117
e-mail: szerkesztoseg@erdiujsag.plt.hu Kiadja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Szabó Miklós és Kázmér Judit ügyvezető igazgatók
PlT ingyenes divízió igazgató: Heffler György Kiadó elérhetőségei: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., e-mail: maraton@maraton.plt.hu 
Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor Megrendelés száma: É 033/2015 
A lap ingyenes • Megjelenik 25 300 példányban. •  Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

Érdi  Újság

Nemrég tért haza a világ nyolcadik legmagasabb hegyéről, a 8163 méter 
magas Manaszluról az érdi hegymászó, Klein Dávid. Nem tartja számon, 
hány hegyet mászott már meg, mint mondja, inkább az élményeket keresi 
expedíciói során. A különböző kultúrák, az emberek, életük megismerése 
legalább olyan fontos számára, mint az, hogy leküzdje az akadályokat. 
Természetesen már tudja, melyik lesz a következő csúcs, amit meghódít.

n Domonkos Bálint

– Hogyan sikerült a Manaszlu 
expedíció?

– Október elsején reggel fél 
hét körül értem el a csúcsot. 
Oxigénpalack nélkül mász-
tam. Eredetileg nem is ide ké-
szültem: felmerült a 8091 mé-
ter magas Annapurna meghó-
dítása is. A felkészülési idő-
szakom viszonylag rövid volt, 
és akkor még az Annapurna 
járt a fejemben.

– A Manaszlu csúcsát meg-
mászni mennyire nehéz? Hiszen 
a tizennégy nyolc ezres egyike.

– Minden nyolcezres hatal-
mas, de a nyolcezresek család-
ján belül ez a kicsik közé sorol-
ható. Technikailag nem külö-
nösebben nehéz, de veszélyes 
hegy. 

– Már négy nyolcezrest má-
szott meg. Van egy „bakancslis-
tája”? Mind a tizennégy nyol-
cezrest szeretné megmászni?

– Nincs, és próbálom is ki-
gyomlálni a közbeszédből ezt 
a gondolkodásmódot a hegy-
mászással kapcsolatban. Ez 
nem egy „pipálgatós” játék. Én 
szép hegyeken szeretnék jár-
ni, izgalmas útvonalakat sze-

retnék bejárni, magasztos él-
ményeket átélni, fantasztikus 
kalandokat találni, és ezt 
ugyanúgy megtalálom a tátrai 
sziklafalakon, mint a nyolcez-
res hegyeken. Persze egy ex-
pedíciónak van néhány olyan 
tulajdonsága, amit egy tátrai 
mászás során nem élhetek át: 
a ritka levegőjű közeg ad vala-
mi pluszt, amit az alacsonyabb 
hegyek nem.

– Számon tartja, hogy hány 
hegyet mászott meg életében?

– Nem. Igazából nem is he-
lyekben gondolkodom, hanem 
utakban. De már azt sem tu-

dom összeszámolni, mennyi 
volt. Korábban, hanyag mó-
don, nem vezettem 
mászónaplót. Így már belefu-
tottam olyan útba például a 
Magas-Tátrában, ami nagyon 
ismerősnek tűnt, aztán eszem-
be jutott, hogy ezt már meg-
másztam tizenöt évvel ez-
előtt…

– A Manaszlura egyedül in-
dult el. A 44 napig tartó expedí-
ciót is egyedül csinálta végig?

– Egyedül cipeltem fel a fel-
szerelésemet, egyedül építet-

tem ki a táboraimat, egyedül 
hoztam meg a döntéseimet. 
Leszámítva a csúcstámadás 
négy napját, egyedül voltam a 
sátramban. A csúcstámadás 
alatt csatlakozott hozzám egy 
cseh mászó, Pavel, akinek tár-
sainál nem jutott volna tábor-
hely. A hegyen folyamatosan 
voltak körülöttem, tehát igazá-
ból nem nevezném „szóló” ex-
pedíciónak, inkább magányos 
kalandnak.

– A Manaszlu név Szellem-
hegyet és Lélek-hegyet is jelent. 
Ez nem ijesztette meg?

– Nem. Jó volt, hogy sokat 
voltam magamban. Szerettem 
volna közelebb kerülni ma-
gamhoz, szerettem volna el-
gondolkodni arról, hogy hol 
tartok az életemben. Erre re-
mek alkalom egy magányos 
expedíció. 

– Reggel fél hétkor ért fel a 
csúcsra. Milyen élmény 8163 
méter magasból látni a napfel-
keltét?

– Akkor, abban a pillanat-
ban ezt alig érzékeltem. Ilyen-
kor azzal vagyok elfoglalva, 
hogy innen még le kell jönnöm, 
ezért gyakran „megkésett” 
csúcsélményem van. Néhány 
óra múltán, miután elhagytam 
a csúcsot, döbbentem rá, hogy 
mekkora élmény volt, és per-
sze a látvány is gyönyörű volt, 
ahogyan feljött a nap.

– Mit kell feltétlenül magával 
vinnie csúcstámadáshoz?

– Nincs listám erről, mindig 
más a felszerelésem. 
A Manaszlut hátizsák nélkül 
másztam meg, ami talán az 
egyetlen előnyöm az oxigénpa-
lackos mászókkal szemben, 
akiknél kell, hogy legyen háti-

zsák. A folyadék, a rádió adó-
vevő, egy kevéske marcipán 
elfértek a ruhámban.

– Nem igazán szereti az oxi-
génpalackos mászást. Miért?

– Az oxigén egy dopping-
szer. Nem ítélem el azokat, 
akik palackkal másznak. Min-
denkinek megvan a saját moti-
vációja, amiért a hegyek közé 
megy. Ha valakinek az a célja, 
hogy fent álldogáljon a csú-

cson, akkor a legjobb, ha visz 
oxigénpalackot, de számomra 
úgy tiszta egy hegymászó 
sportteljesítmény, ha nem 
használok palackot. Nekem az 
a kihívás, hogy képes vagyok 
mászni ebben a nagyon ritka 
légkörben – arról nem is be-
szélve, hogy sokan a hegyen 
hagyják a palackot, ami pedig 
szemét… 

A Mount Everest mászása-
kor gondoltam végig, amikor 
az alaptáborban ültünk sok 
százan, hogy mi lenne, ha csak 
azok maradnának, akik pa-
lack nélkül másznak. Azt hi-
szem, talán négyen marad-
tunk volna…

– Hogyan és miért kezdett el 
hegyet mászni? A klasszikus 
történetet képzeljük el, hogy 
szeretett kirándulni, aztán a 
többi jött magától?

– Amikor én elkezdtem, ak-
kor minden hegymászó „ter-
mészetjáró” volt, ebből nőtte ki 
magát a hegymászás. Szeret-
tem a fizikai erőfeszítést, az 
iskolában a tornaórákat is, de 
nem találtam el a labdát, nem 
tudtam focizni, és nem jöttek 
be a csapatjátékok sem. Köte-
let mászni, futni szerettem, 

karatéztam, dzsúdóztam, táj-
futottam, szerettem erdőbe 
menni, nyársat faragni, tüzet 
rakni. Kaland volt számomra 
belemenni abba a világba, 
amit olvasmányélményeim 
tártak fel előttem. Egyszer 
csak kiderült számomra, hogy 
ezeket a kalandokat át lehet 
élni a való világban is. 

– A hegymászás extrém-
sport. Önt mi motiválja? Mond-
juk az adrenalin? 

– Nem tartom extrémsport-
nak a hegymászást. A bungee 
jumping inkább az. A  hegy-
mászás nem hirtelen, gyors 
sport, inkább lassú, az akarat-
erőre építő sport. Engem az 
adrenalin nem motivál: szép 
tájakat, útvonalakat szeretnék 
látni és bejárni.

– Hegyet mászni bárki el-
kezdhet?

– Igen. A hegymászásnak 
sok szakága van, ezért azt 
gondolom, hogy aki őszintén 
szereti a hegyeket, az megta-
lálja a saját útját. Bármilyen a 
testalkata, bármilyen idős. 
Nem könnyű dolog, persze. Én 
sem állítom, hogy minden pil-
lanatát úgy élvezem az expedí-
cióimnak, mint egy jó fürdőt 
vagy egy túrótortát… De ösz-
szességében mégis egy nemes 
élmény, amin keresztülme-
gyek – és ez az, ami motivál.

– A családja mit szól a hegy-
mászáshoz? Hogyan viselik, 
hogy ezt csinálja?

– Olyan nagyon nem izgul-
nak. Tudják, hogy igyekszem 
vigyázni magamra. Látják, 
hogy így vagyok teljes ember, 
szóval furcsamód még szere-
tik is azt, hogy a magam útját 
járom. Szeretek érdekes embe-
rekkel találkozni, új kultúrá-
kat megismerni, valódi kap-
csolatokat teremteni. Nem 
szeretnék csupán kis piros 
rajzszögeket szurkálni egy 
térképre. Európában is csava-
rogtam mindenfelé, az Egye-
sült Államokban is sokszor 
voltam, legfőképp Alaszkában. 
De kedves a szívemnek Ázsia: 
Pakisztán, Nepál és Tibet is. 

Közel kerültem az iszlámhoz, 
a buddhizmushoz és a hinduiz-
mushoz is. Nem szeretek csu-
pán „laboratóriumi” élménye-
ket szerezni. Nem csak a tájjal, 
hanem az emberekkel is sze-
retnék megismerkedni.

– Úgy tudjuk, már megvan a 
következő expedíció terve is. 
2016 tavaszán az Annapurna 
lesz a következő csúcs, amely-
nek kevésbé veszélyes, déli ol-
dalán mászna. Viszont ehhez 
már csapat kell.

– Így van, ha a hegy déli ol-
dalára megyek, akkor leg-
alább egy mászótársra szük-
ségem lesz, mert technikailag 
nehéz az útvonal. Egy szép, 
meredek pillérről van szó, 
amely jóval biztonságosabb, 
mint az északi oldal.

– A hegymászáson kívül mi-
vel foglalkozik?

– Az időm elég nagy hánya-
dát áldozom a mászásra, de 

persze van civil foglalkozásom 
is. Nem is egy. Egy icipici 
könyvkiadó ügyvezető igazga-
tója és résztulajdonosa va-
gyok, pszichológiával, pedagó-
giával, életmóddal foglalkozó 
könyveket adunk ki. Kedves 
elfoglaltság ez a szívemnek, 
mert nagyon szeretem a köny-
veket, de azt azért nem állítom, 
hogy ez életem üzlete lenne… 
Ezenkívül pedig egyetemista 
vagyok, az ELTE BTK filozófia 
karán veszek részt doktori 
képzésben. 

– És ha végez, mihez kezd?

– Beiratkozom egy másik 
szakra. Ez olyan, mint az 
edzőteremben a bérlet. Egy-
aránt fontos, hogy fizikailag és 
mentálisan is karban tartsam 
magam. Az egyetem egy na-
gyon kreatív közeg, izgalmas 
szellemi kaland. Érdekes em-
berekkel találkozom, érdekes 
dolgokat tanulok. Egyetemi 
tanulmányaimra egyfajta hob-
biként tekintek…

Beszélgetés Klein Dávid érdi hegymászóval, aki 44 nap alatt hódította meg a Manaszlu csúcsát 

„Nem szeretnék kis piros rajzszögeket szurkálni egy térképre”

Klein dávid nyolc évvel ezelőtt költözött Érdre. 1975-ben 
született Budapesten. 13 évesen ismerkedett meg a hegy-
mászással, egy évre rá pedig letette az alapfokú vizsgát. Az 
ELTE BTK filozófia szakán végzett, most doktori iskolába 
jár. Gyakran tart előadásokat is a hegymászásról. „A város 
mindenkié” mozgalomban hajléktalanoknak épít házakat. 
A menekültválság kezeléséből is kiveszi a részét: a tolmá-
csolásban segít.

„Csak” egy kis gyakorlás: sziklamászás a Manaszlu meghódítása előtt

Közel már a csúcs

A Manaszlu csúcsán
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Érd főterén gyászlobogó leng a félárbocra en-
gedett nemzeti, városi és uniós zászló mellett a 
pénteki párizsi terrortámadásokban elhunyt áldo-
zatok emlékére. A Fidesz érdi szervezete folytatja 
a betelepítési kvóta elleni aláírásgyűjtési akcióját, 
amelyhez egyre többen csatlakoznak.

Mindenkit megrázott a pén-
teki párizsi terrorista merény-
let, amelyben több mint 130 
ember vesztette életét. A ször-
nyű tragédia sokkolta Európa 
országait, s a félelem azóta 
csak nőtt. Manuel Valls fran-
cia miniszterelnök hétfőn reg-
gel (lapzártánk idején) azt nyi-
latkozta, hogy a francia ható-
ságoknak tudomásuk van to-
vábbi terrortámadások előké-
születeiről, nemcsak Francia-
ország, de más európai álla-
mok ellen is. A merényletek el-
követői utáni nyomozás során 
kiderült, hogy az egyik támadó 
szír útlevéllel, Magyarorszá-
gon is keresztül, menekültként 
érkezett Franciaországba.

Bács István, Érd alpolgár-
mestere, a helyi Fidesz képvi-
selője szerint valamennyi jóér-
zésű embert sokkolt a párizsi 
merényletsorozat. A város a 
Főtéren felhúzott gyászlobo-
góval emlékezik az áldozatok-
ra. – A terrortámadás világos-
sá tette, hogy Európa jelenleg 
érvényes migránspolitikája 
megbukott. Az a tény ugyanis, 

hogy az elkövetők egyike a me-
nekültáradattal érkezett az 
unió területére, majd Francia-
országba, egyértelművé teszi 
a jelenlegi helyzet tarthatat-
lanságát. Ide vezetett az a libe-
rális menekültpolitika, amely-
nek az unió egyes vezetői min-
den erejükkel igyekeztek ér-
vényt szerezni, szembe menve 
az európai polgárok többségé-
nek akaratával – hangsúlyoz-
ta Bács István. Hozzátette: a 
hazai balliberális ellenzék a 
hazaárulás határát súrolva 
veszélyezteti a magyar állam-
polgárok életét azzal, hogy fo-
lyamatosan támadja a kor-
mány határokat védő politiká-
ját, és aláírásokat gyűjt a me-
nekültkvóta mellett. Erre – kü-
lönösen a pénteki tragédia 
után – nincs mentség – mondta 
a politikus. – Az utolsó utáni 
pillanatban vagyunk ahhoz, 
hogy Európa megvédje magát 
a további merényletektől – foly-
tatta az alpolgármester, aki 
szerint a Fidesz által kezdemé-
nyezett, a betelepítési kvóta 
elleni aláírásgyűjtési akció 

növekvő támogatottsága is 
igazolja, hogy Érd nem kér a 
migránsokból. – Családjaink, 
gyermekeink biztonsága min-
dennél előrébb való – fogalma-
zott. Éppen ezért az érdi Fi-
desz folytatja az aláírásgyűj-
tést, amelyhez a hétvégi ese-
mények hatására egyre töb-
ben csatlakoznak.

Ellenzéki vélemények 
– A jelen helyzetben a megol-

dás egy, a kvótarendszer és a 
visszatoloncolások elleni ügy-
döntő népszavazás lenne; eh-

hez alaptörvény-módosításra 
van szükség. Az ezzel kapcso-
latos javaslatot a Jobbik beter-
jesztette az Országgyűlés elé, 
és remélhetőleg a Fidesz ezt 
támogatni fogja – mondta la-
punknak Pulai Edina, a Job-

bik érdi önkormányzati képvi-
selője, emlékeztetve arra: a 
Jobbik már év elején javasolta 
a határőrség visszaállítását az 
illegális bevándorlók számá-
nak csökkentése érdekében. – 
A napokban egyértelművé 
vált, hogy a bevándorlókkal 
együtt a terroristák is köny-
nyen bejutnak az unió terüle-
tére. Ami Párizsban történt, az 
tragédia – végtelenül sajnálom 
az ártatlanul meghalt embere-
ket, és ezúton is szeretném ki-
fejezni együttérzésemet. Hoz-
zátette: meg kell emlékezni a 
felrobbantott orosz utasszállí-

tó utasairól is, hiszen a gép el-
pusztítását is az Iszlám Állam 
vállalta magára – zárta szava-
it a képviselő.

Az MSZP–DK–Együtt köz-
gyűlési frakcióvezetője szerint 
a kötelező kvótarendszer elle-

ni, illetve az amelletti aláírás-
gyűjtés nem felelős magatar-
tás. – Egy kormányzópártnak 
cselekednie kell, nem pedig fe-
csegni és aláírásokat gyűjtö-
getni – jelentette ki Szűcs Gá-
bor, hozzátéve: az MSZP már 
az év elején letett egy több 
pontból álló javaslatcsomagot: 
eszerint közös európai határ-
védelemre, közös bevándorlás-
politikára van szükség, és 
tranzitzónákat kell kialakítani 
a schengeni határoknál. – Ez-
zel szemben Magyarország 
egyéni utat próbált bejárni, 
ami az elhibázott kormányzati 
politika miatt nem volt sikeres. 
A párizsi terrortámadások ál-
dozatainak családjaival együtt 
érzünk, és úgy gondoljuk: a ter-
rorizmus olyan veszély Euró-
pában, amit együtt kell legyőz-
nünk. Ami a kvótákat illeti: a 
kormány félrebeszél. Létezik 
az átmeneti kvóta – a kétezer 
fős – és a kötelező kvóta is. Az 
MSZP az általános, kötelező 
érvényű kvótát nem támogatja; 
a Dublin III. megállapodás 
fenntarthatatlan a jelenlegi ke-
retek között – jelentette ki. 

Dr. Havasi Márta (DK) 
arra a kérdésre, hogy a DK a 
párizsi terrorcselekmények 
fényében továbbra is kíván-e 
aláírásokat gyűjteni az EU ál-
tal bevezetni kívánt menekült-
kvóták támogatása mellett, 
azt válaszolta: erről nem tud 
nyilatkozni. – A hétvégét köve-
tően a DK arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy hétfőn és 
kedden nem vesz részt ebben a 
belpolitikai vitában – tette hoz-
zá a képviselő.

Több szempontból is ered-
ményesnek bizonyult a re-
zsicsökkentés, mert 10 milli-
árddal mérséklődött az 
energiaszektor kintlévősé-
ge, nőtt a lakosság vásárló-
ereje és mindez stabilizálta 
a forint erejét is – emelte ki 
Aradszki András (Fidesz–
KDNP) energiaügyi államtit-
kár, országgyűlési képvise-
lő, aki november 10-én, a 
Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége meghívására, 
hazánk hosszú távú energia-
politikájáról tartott előadást 
a Magyar Földrajzi Múzeum-
ban.

Milyen energetikai fejlesz-
téseket terveznek, miért fon-
tos Magyarországnak Paks 
2. megépítése, hogyan ala-
kul hazánkban a folyamatos 
földgázellátás, és mikorra 
várható a megújuló energiák 
szélesebb körű felhasználá-

sa – többek között ezekre a 
kérdésekre is megkísérelt 
választ adni az energiaügye-
kért felelős államtitkár. 

A megújuló energiával 
kapcsolatban elmondta:  
egyelőre drága az áttérés, 
mert rengeteg és roppant 
költséges beruházást igé-
nyel, ugyanakkor jóval ala-
csonyabb a hatékonysága, 
mint a hagyományos ener-
giatermelésnek. Ezért az uni-
ós elvárások betartása mel-
lett, hazánk hosszabb távú 
energiastratégiájában is 
mindenképpen fenn kívánják 
tartani az atomerőmű kapa-
citását, ezért is kötöttek a 
Paks 2 megépítésére szerző-
dést az oroszokkal. Hozzátet-
te: bár az atomhulladék biz-
tonságos elhelyezését szol-
gáló nukleáris alap folyama-
tos feltöltése az egyik legkölt-
ségesebb része ezen energia 

kihasználásának, de erről 
gondoskodik a kormány. 

A földgázellátásra térve az 
államtitkár kifejtette: jelen-
leg két útvonalon, Ukrajna és 

Ausztria felől érkezik hoz-
zánk a gáz. Előbbi, a háborús 
helyzet miatt, bizonytalan-
nak tűnhet, ezért is szeretne 
Magyarország egy olyan út-

vonalat, amelyet nem veszé-
lyeztetnek államközi konflik-
tusok. Igaz, a horvátországi 
Krk-szigeten és Lengyelor-
szágban is épül egy-egy je-
lentős kapacitású gázátfejtő 
terminál, amelyen keresztül 
hozzánk is eljut a gáz, de a 
kivitelezése még több évet 
vesz igénybe. A kormány az 
idén hatalmas kapacitású 
gáztározókat vásárolt, ennek 
ellenére mégsem tartalékol-
tak annyi földgázt a téli hóna-
pokra, mint tavaly, mert ezt 
most nem látták szükséges-
nek. Az elektromos árammal 
kapcsolatban Aradszki And-
rás azt mondta: a légkondici-
onálók használata miatt nap-
jainkban nem télen, hanem 
nyáron fogyasztunk belőle 
többet. Mivel az áram árát 
leginkább a gáz ára befolyá-
solja, meglehetősen ingadozó 
értéken lehet hozzájutni, 
ezért is fontos számunkra a 
paksi atomerőmű kapacitá-
sának bővítése – tette hozzá.

n BÁlINT EdIT  

Hétfőn megkezdődött az állami földek árvere-
zése: a Pest megyei, három hektárnál nagyobb 
területekre Érden lehet licitálni az Érd és Környé-
ke Ipartestület Alispán utcai székházában.

November 16-án csak bu-
dapesti ingatlanok kerültek 
kalapács alá. Egy hét szünet 
után, november 23-án folyta-
tódik az árverés, ekkor már 
Pest megyei földekkel, és 
december 18-áig mindennap 
tartanak majd árverést az 
Alispán utcában.

A legelső napon nagyon so-
kan érdeklődtek, olyanok is, 
akik csupán az árverés lefo-
lyására, illetve az árakra vol-
tak kíváncsiak. Mivel az ár-
verések nyilvánosak, nem-
csak a licitálókat, hanem az 
érdeklődőket is szívesen lát-
ják a helyszínen. A kalapács 
alá kerülő legelők, szántók 
iránt egyébként mind a föld-
hivataloknál, mind a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezetnél 
nagy az előzetes érdeklődés 
– ez utóbbi honlapján, illetve 
a Pest Megyei Kormányhiva-
tal weboldalán megtalálható, 
mely napokon milyen terüle-
teket árvereznek el, és az 

Ipartestület székháza előtt is 
kifüggesztették az ezzel kap-
csolatos hirdetményeket. 

Érdi földterület egyébként 
nincs az árverezésre kijelöl-
tek között, százhalombattai, 
törökbálinti, pusztazámori 
és sóskúti földekre viszont 
lehet licitálni, december 10-
től (ezek mellett természete-
sen sok, a megye többi ré-
szén – mint például Nagykő-
rös, Szentmártonkáta, Per-
bál, Ócsa, Bugyi, Pomáz, 
Tök, Jászkarajenő, Dömsöd 
– fekvő területet is elárve-
reznek az egy hónap alatt).

Az árverésen való részvé-
telnek komoly feltételei van-
nak: ahhoz, hogy valaki vá-
sárolhasson, igazolnia kell a 
helyben lakást, valamint azt, 
hogy földműveléssel foglal-
kozik, és legfeljebb három-
száz hektár földterület van a 
birtokában, emellett regiszt-
rációs díjat kell fizetnie, és 
árverési biztosítékot – a föld-

részlet kikiáltási árának tíz 
százalékát – is le kell tennie. 
Fontos, hogy a licitáló mel-
lett jelen kell lennie a jogi 
képviselőjének is.

– Minden szabályosan, 
rendben zajlott le hétfőn. A 
kormányzat célja, hogy való-
ban azok kapják meg a föl-
dek tulajdonjogát, akik ott 
élnek, gazdálkodnak, ez a 
fajta árverési rend kiválóan 
biztosítja. A törvényi garan-
ciák – mint például a húsz-
éves elidegenítési és terhelé-
si tilalom – is ezt szolgálják 
– nyilatkozta lapunknak 
Tarnai Richárd kormány-
megbízott, hozzátéve: Pest 
megye tekintetében mintegy 
ötszáz, míg Budapestet ille-
tően tizenhárom földterüle-
tet hirdettek meg, elég ma-
gas áron, ugyanis az állam 
nem szeretné áron alul elad-
ni ezeket.

– Az is cél, hogy a földet ne 
külföldi cégek vásárolják 
meg. Magyarországon száz-
ötezer olyan ember van, aki 
megfelel a jogszabályi elő-
írásoknak, ebből 222 sze-
mély nem magyar állampol-
gár, de magyar nevet visel, 
vagyis külföldi magyarokról 

lehet szó, akik életvitelsze-
rűen hazánkban élnek és 
gazdálkodnak – hangsúlyoz-
ta Tarnai Richárd, hozzáté-
ve: az első nap tapasztalatai 

azt mutatják, hogy a rend-
szer megfelelőképp műkö-
dik, zökkenőmentesen bo-
nyolódnak az árverések.

n ÁdÁM KaTalIN

Ismét minden irányban 
használhatják az autósok az 
M7-es érdi lehajtóit: a kopóré-
tegek, illetve az ideiglenes fel-
festés elkészült, így átadták a 
forgalomnak mind a négy 
ágat. Nem kell tehát Tárnok 
felé kerülniük azoknak, akik 
Székesfehérvár irányába sze-
retnének ráhajtani az autópá-
lyára, és a Balaton 
felől érkezők is le-
hajthatnak az Ipa-
ros utcánál az 
M7- esről .  A z 
Euroaszfalt Zrt. tá-
jékoztatása szerint 
az alagút alatti rész 
még egyirányú, 
amíg nem végeznek 
a közműmunkála-
tokkal – adta hírül 
az Érdmost.hu.

A Bem tér kör-
nyékén a körforgalom munká-
latai miatt egyirányúvá tették 
az Aszfaltozó utcát, a Hegesz-
tő utcát és a Sóskúti utat. Ez 
utóbbin csak az Iparos utca 
felé lehet haladni. Jó hír vi-
szont, hogy ismét kétirányú a 
Bajcsy-Zsilinszky út, tehát a 
731, 735, 737 és 756 számú au-

tóbuszok újra az eredeti me-
netrend szerint közlekednek, 
minden megállót érintve. A 
734-es és 755-ös számú jára-
tok viszont terelt útvonalon 
járnak, és a Bem térről az ál-
lomás felé 100 méterrel hát-
rébb, az Aszfaltozó utcában 
kialakított ideiglenes megál-
lóhelyről indulnak (ahogyan 

szeptember végén is). A bu-
szok útvonalváltozásai talán 
bonyolultnak tűnnek, ám a 
környéken élők szerint nem 
jelentenek problémát, mivel a 
Volán a megállókban táblá-
kon értesíti az utasokat a vál-
tozásokról.

n Á. K.

Az elfogadott költségvetés 
részletes ismertetése, a szak-
referensek bemutatása és az 
ökonapokon való részvétel 
volt a témája az ifjúsági ön-
kormányzat első sajtótájékoz-
tatójának, amit Tomka Lilla 
diákpolgármester vezetésé-
vel tartottak meg november 
11-én a Polgárok Háza dísz-
termében. A szeptember vé-
gén megalakult városi diák-
testület nyolc tagból áll. A di-
ákpolgármester munkáját két 
diák-alpolgármester és öt di-
ákképviselő segíti. Tomka 
Lilla diákpolgármester bemu-
tatta az egyes feladatok szak-
referenseit, majd diák-alpol-
gármestereivel közösen is-
mertette az általuk ellensza-
vazat nélkül elfogadott, tíz-
milliós költségvetés egyes 
részleteit. A diáktestület első-
sorban olyan programokat 
támogat, amelyek az érdi di-
ákság érdekeit szolgálják, és 
amelyekbe a legtöbb általá-
nos és középiskolás tanuló 
bekapcsolódhat. Többek kö-
zött több mint 3,3 millió forin-
tot különítettek el tanulmányi 

kirándulásokra, de segítik a 
végzős középiskolások hama-
rosan sorra kerülő szalagava-
tó ünnepségeinek költség-
csökkentését is azzal, hogy 
átvállalják ezen rendezvé-
nyek terembérleti díját. Ezen-
kívül az iskolai stúdiók felsze-
relésére is szánnak forrást. 

Erre a tanévre szól az a 
kinezológiai program, amivel 
a tanulási és magatartási ne-
hézségekkel küszködő diá-
kok felzárkóztatását kívánja 
segíteni az ifjúsági önkor-
mányzat. Gregor Alexandra 
diák-alpolgármester kifejtet-
te: ebben a készségfejlesztő 
programban természetesen 

nem kötelező részt venniük az 
intézményeknek, de amelyik-
ben lesz fogadóképesség, 
azoknak forrást biztosítanak 
ahhoz, hogy heti rendszeres-
séggel bevezethessék a tanu-
lást segítő módszert. 

A „Fogadj örökbe egy terü-
letet” programhoz – amely-
nek keretében rendszeresen 
gondoznak egy-egy közterü-
letet – biztosítják a szükséges 
eszközöket. Az Élő bolygó – 
Élő város klímaprogram ke-
retében meghirdetett, Virág-
zó kertváros elnevezésű vá-
rosi fotópályázat díjazásához 
is szeretne hozzájárulni a di-
áktestület. n BE 

Az érdi Fidesz szerint „a liberális menekültpolitika megbukott”

A párizsi merényletek sokkolták Európát

Várják a csatlakozókat
Dr. Bács István alpolgármester elmondta: az érdi Fidesz foly-
tatja a betelepítési kvóta elleni aláírásgyűjtést. Az Alsó út  8. 
szám alatt (a Művelődési Házzal szemben) található Fidesz-
irodában hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 10 és 16 óra 
között, csütörtökön 10 és 18 között, szombaton 10 és 13 óra 
között; a Budai út 13. előtt (Stop Shop sétálóutca) hétfőtől 
péntekig 9 és 16 óra, szombaton 9 és 13 óra között; a Felső 
utca 39–41. szám előtt (Szakorvosi Rendelőintézet előtt) 
hétköznapokon 10 és 13 óra között, Ófaluban a piacon pe-
dig szombaton 8 és 13 óra között várják a csatlakozókat.

Az MSZP ellenzi az állami földek eladását 
A földárverés helyszíne, az Érd és Környéke Ipartestület székhá-
za előtt tartott hétfőn reggel sajtótájékoztatót Harangozó Gá-
bor, a Magyar Szocialista Párt parlamenti képviselője, az Or-
szággyűlés mezőgazdasági bizottságának alelnöke. Kijelentet-
te: pártja ellenzi a most induló földárveréseket. 
A kormány „hazaárulásra készül” azzal, hogy az utolsó, mező-
gazdasági termelésre alkalmas állami földeket is eladja – fogal-
mazott élesen a szocialista politikus. Szerinte ezzel a magyar 
állam örökre lemond arról, hogy a vidéken a földből megélni 
kívánó embereknek munkahelyet és boldogulást tudjon kínál-
ni. Harangozó Gábor hozzátette: a most kezdődő földeladás 
nem más, mint „egyszerű spekuláció”, hiszen azok az emberek, 
akik ezeket a földeket most megveszik, nem gazdálkodni fog-
nak rajtuk, hanem csak tulajdonosok lesznek, a magyar állam 
és mindannyiunk közössége helyett. – Ez nem más, mint egy 
spekuláció – hangoztatta a szocialista képviselő – amelynek a 
végén, akár külföldieknek is, nagy haszonnal lehet átjátszani, 
továbbadni ezeket a területeket. Ha kormányra kerülnek, az 
MSZP „ezt vissza fogja csinálni, minden földet vissza fog venni, 
amit most a Fidesz galád módon értékesít.” Álláspontjuk sze-
rint ugyanis, ha vidéken nincs föld, nem lehet hosszú távon 
munkahelyeket sem létrehozni, enélkül pedig Magyarország-
nak esélye sem lesz arra, hogy érdemben beleszóljon, hogy a 
magyar vidéken hogyan és milyen módon keletkezzenek új 
munkahelyek – mondta Harangozó Gábor. n BE

Fontos hazánknak a paksi atomerőmű bővítése

Aradszki András

A földhivataloknál és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél is nagy az előzetes érdeklődés

Elkezdődtek a földárverések Érden

M7: újra járható a fel- és lehajtó A tanulásban segít az ifjúsági önkormányzat 

A Bem téren körforgalmat alakítanak ki

A testület tagjai ellenszavazat nélkül döntöttek 
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Két, a történelem vihara által elszakított, majd 
évtizedek múltán újra egymásra talált művész, Ács 
József Ferenc és özvegye, Ács Valéria Mária közös 
kiállítása nyílt meg a hétvégén a Szepes Gyula Mű-
velődési Központban.

Ács József Ferenctől a nyáron 
vettünk örök búcsút. November 
13-án emlékkiállítást rendeztek 
a festőművész életművéből, 
amelynek utolsó 25 éve elvá-
laszthatatlan feleségétől, Valé-
ria Máriától, így az előtérben a 
támaszt és vigaszt nyújtó társ 
csodálatos kerámiáival is talál-
kozhatunk ezen a tárlaton. A 
megnyitó beszéd előtt Daróci 
Márta és Pergel Antal egy-egy, 
Ács József Ferenc festménye ih-
lette verset olvasott fel. „Elin-
dultam szép hazámból…” – 
csendült fel Somfai István elő-
adásában az ideillő népdal, hi-
szen, mint Feledy Balázs művé-
szeti író értékeléséből megtud-
hattuk, a Diósgyőrben született 
alkotót igencsak messzire so-
dorta a történelem vihara. 

– Húszéves volt az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 

idején, és mivel hitt a kivívható 
szabadság lehetőségében, hitt 
az eszményében, Nagy Imre 
rádióbeszédét követően belé-
pett a miskolci nemzetőrségbe. 
Szükségszerű, hogy az újabb 
szovjet megszállást követően 

– ha életben akart maradni – 
menekülnie kellett. Végül Ka-
nadában állapodott meg. Ott 
végre tanulhatott, képezhette 

magát abban, amit mindig is 
szeretett: a festésben és a raj-
zolásban – emelte ki megnyitó 
beszédében a művészeti író, 
majd arról beszélt, hogy mi-
közben az alkotót megigézték 
a fenséges észak gyönyörű tá-
jai, 56-os emlékei sem hagyták 
őt nyugodni.

Először csak rajzok születtek 
belőlük, puritánul, fekete filctol-
lakkal, amelyekből egy egész, 
egyedülálló sorozat jött létre. A 
megértett, nem halványuló em-
lékek felidézésével Ács rendkí-
vüli szuggesztivitással dolgoz-
ta fel a látottakat. Egyértelmű-
en érzékelhető a határozott ál-
lásfoglalás: a szabadság végte-
len szeretete és a diktatúra el- 
és megvetése. 

Aztán a művészben tovább 
munkál a folytatás kénysze-
re, és amikor 1994-ben haza-
tér, mert honvágya és haza-
szeretete visszahozza a 
„száműzetéséből”, hasonló 
műveket készített, amelyek-
ből szintén egy különleges 
sorozat jött létre. 

Itthon felesége, Ács Valéria 
Mária – akivel a több ezer kilo-

méternyi távolságot és a több 
évtizednyi időt leküzdve, újra 
összefonódott az élete – min-
dent megtett, hogy segítse fér-
je és egyben művésztársa 
munkáját. 2011-ben, Ács Jó-
zsef Ferenc 75. születésnapján 
rendezett kiállítására megje-
lent egy kiadvány is az 1956-
os eseményekről készült mun-
káiról, és Ács Valéria Mária – 
a jelenlegi kiállításhoz hason-
lóan – az akkori tárlathoz is 
csatlakozott kerámiából ké-
szített alkotásaival. 

Rendkívül izgalmas ez a faj-
ta ráhangolódás, ez a szimbió-
zis, ami közöttük nemcsak a 
magánéletben, hanem a művé-
szetükben is jelen volt. Az előté-
ri tárolóban látható műtárgy-
együttes igazolja is ezt – vélte a 
művészeti író, hangsúlyozva: 
Ács József Ferencről bátran ál-
líthatjuk, hogy őt a történelem 
tette festővé, és a festő művé-
szetté tette a történelmet. Özve-
gye pedig Szabó Lőrinc: Miért 
nem című megrendítő versével 
emlékezett rá.  n BÁlINT EdIT 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat szeptem-
ber végén indította el a magyar–lengyel hadtör-
ténelem párhuzamairól szóló előadás-sorozatát, 
amelynek keretében november 14-én Ünnep 
a lövészárokban címmel az első világháború 
frontjait és a hátországot érintő temetkezésekről, 
valamint a katonák karácsonyozásáról mesélt a 
hallgatóságnak dr. Stencinger Norbert. 

Általában mindkét téma ki-
marad a történelemkönyvek-
ből, pedig fontos róluk beszél-
ni. Köztudott, hogy a háború-
ban több millió ember vesztet-
te életét, miközben a hadtörté-
neti beszámolók nem derítet-
ték ki, hogy hányan tértek 
haza testileg és lelkileg meg-
törve, megsérülve – mutatott 
rá a történész, majd felvázolta, 
hogyan látták el sebesültjei-
ket, illetve miként tudták elte-
metni elhunyt bajtársaikat a 
lövészárkokban harcoló kato-
nák. 

Egyes alakulatok létrehoz-
ták a saját katonatemetőjüket, 
és pontos nyilvántartást vezet-

tek az eltemetett katonákról. 
Előfordult, hogy az arra kije-
lölt katonák folyamatosan ás-
ták a sírokat, mert nem lehe-
tett előre tudni, hány embert 
kell elhantolni, ám, amikor 
sokkal nagyobbak voltak a 
veszteségek, az sem volt ritka, 
hogy tömegsírokba temették 
elesett bajtársaikat – tudtuk 
meg az esten. 

A közelgő ünnepekre tekin-
tettel előadása második részé-
ben Stencinger Norbert arról 
mesélt, hogyan ünnepelték 
meg a karácsonyt száz évvel 
ezelőtt, az I. világháború ide-
jén a fronton ragadt katonák. 
Noha a hit fontos volt számuk-

ra, de az átélt borzalmak miatt 
sokan veszítették el a hitüket. 
Ha megtehették, a tábori lelké-
szek megkíséreltek hétről hét-
re szentmisét tartani a kato-
náknak, és lélekemelő prédi-
kációkkal bátorították őket. 
Gyakran volt példa az „általá-
nos feloldozásra”, különösen 
egy-egy csata előtt, ha nem 
volt lehetőség az egyéni gyó-
násra. Imakönyveket is készí-
tettek a katonáknak, a benne 
leírt könyörgések pedig a kato-
nai élet minden területére ki-
terjedtek, és vigasztalásként 
is szolgáltak, hisz ezen elmél-
kedések által könnyebben fel-
dolgozták az őket ért lelki tra-
umákat. 

A karácsonyi ünnepekre 
különösen odafigyeltek mind a 
lelkészek, mind pedig a tisz-
tek. Adventi időszakban bizto-
sították a gyónási lehetőséget, 
de levélírásra, apró ajándék-
tárgyak készítésére is adtak 
időt a katonáknak, sőt, nem 
egy esetben betlehemes játék-
kal is készültek, amit bemutat-
tak a táborban. 24-én, kará-

csony estéjén még a legheve-
sebb harcokban is elcsende-
sedtek a fegyverek, és rend-
szerint apró ajándékokkal 
kedveskedtek egymásnak a 
bajtársak. Előfordult, hogy fel-
díszítettek egy kinti fenyőt, 
meggyújtották rajta a fénye-
ket, és ezt látva az ellenfél is 
letette a fegyvert. Soha nem 

előre megbeszélt tűzszünetek 
voltak ezek a pillanatok. Sőt, 
arról is lehetett hallani, hogy 
az ellenséges katonák élelem-
mel teli zsákot tettek a fára, 
amelyet persze előbb gyana-
kodva fogadtak a frontvonal 
másik oldalán – idézte fel a 
történész.

n BE 

A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola leg-
jobbjai adtak koncertet a Szepes Gyula Művelő-
dési Központban. 

Ahogy Stiblo Annától, az 
érdi zeneiskola igazgatójá-
tól megtudtuk, a kimagasló 
tehetségű, úgynevezett B 
kategóriás tanulókkal zene-
tanáraik többet foglalkoz-
nak. Persze, a tehetség ön-
magában még korántsem 
elegendő. Szükséges, hogy 
ezek a gyerekek kellőkép-
pen motiváltak legyenek, 
érdekelje őket a zene és a 
gyakorlásra is szánjanak 

elegendő időt és energiát. 
Ezzel együtt szükséges, 
hogy nagyobb munkabírás-
sal is rendelkezzenek, hi-
szen nekik jóval több időt 
kell fordítani a zenélésre, 
miközben bírniuk kell a sze-
repléssel járó stresszt és 
izgalmakat is. Utóbbiak le-
küzdésében segíti őket egy-
egy ilyen – kisebb közönség 
előtt bemutatott – hangver-
seny. 

A múlt héten három olyan 
tanuló – két csellista és egy 
harmonikás – is fellépett, 
akik még ebben a hónapban 
nemzetközi versenyen is fel-
lépnek; nekik különösen jót 
tesz, ha gyakorolják a fellé-
pés okozta lámpaláz leküz-
dését. 

Különböző korosztályból 
és szinte minden évfolyam-
ból voltak a koncertező nö-
vendékek a hangversenyen. 
Némelyiküknek ez volt az 
első fellépése, mások már 
rutinosan álltak közönség 
elé. Minden évfolyam a tan-
anyagnak megfelelően ké-
szült fel az őszi hangver-
senyre, és tanáraikkal kö-
zösen döntötték el, mely ze-
neművel mutatkoznak be a 
nyilvánosság előtt. 

Az érdi zeneiskola diákjai 
már a karácsonyi koncertre 
is szorgalmasan gyakorol-
nak. Kettő is lesz: a szólis-
ták a Művelődési Központ-
ban tartják meg ünnepi 
hangversenyüket, a zene-
karok pedig hagyományo-
san egy érdi templomban 
fognak majd karácsonyi 
műsorral fellépni – tudtuk 
meg az intézmény vezetőjé-
től.  n BE  

Ötéves lett az érdi Vörös-
marty Mihály Gimnázium 
vegyes kórusa, és e különle-
ges nap alkalmából nagy-
szerű koncerttel ajándékoz-
ta meg az iskola diákjait, 
pedagógusait, a szülőket és 
az érdeklődőket. A jó han-
gulatú hangversenyen az 
elmúlt esztendők repertoár-
jából válogatták ki a legnép-
szerűbb dalokat. A Vox 
Iuventutis vegyes kart Hor-
nyák Tamás, a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium ének- és 
zenetanára alapította fél év-
tizeddel ezelőtt, miután az 
érdi intézményben elkez-
dett tanítani. Pár nappal 

később már meg is tartották 
az első énekkari próbát – 
emlékezett vissza a kezde-
tekre a kórusvezető peda-
gógus. Mivel általános és 
középiskolás lányok meg 
fiúk is jelentkeztek, vegyes 
kart alapítottak. 

Bár a végzősök elköszön-
nek, de helyettük mindig 
érkeznek újak is. Az elmúlt 
öt évben számos fellépésük 
volt: nemcsak a gimnázium-
ban, hanem sok városi ren-
dezvényre is meghívást 
kaptak és Németországba is 
eljutottak. A diákok maguk 
választhatják ki, mely dalo-
kat énekelnék szívesen. A 

Vox Iuventutis születésnapi 
hangversenye könnyed ze-
nei élményt kínált. Az est 
magyar népdalokkal indult, 
majd többek között Bárdos 
Lajos, Erkel Frenc, Mary-
Lynn Lightfoot és más szer-
zők műveiből adtak elő. Szí-
vesen énekelnek gospele-
ket, amelyeket még az ango-
lul nem tudó diákok is köny-
nyedén megtanulnak hang-
zás után. Ezúttal is osztat-
lan sikert aratott a közön-
ség soraiban az a „Keserű 
bordal”, amely a Bánk bán 
opera egyetlen olyan dala, 
amit maga Vörösmaty Mi-
hály írt. Nem is múlhat el 
Vörösmarty-nap úgy, hogy 
el ne hangozzék az ünnepi 
műsorban. 

A vegyes kar jubileumi 
koncertjén – a közönség 
nem kis örömére – csaknem 
félszázan énekeltek, hol kö-
zösen, hol meg női vagy férfi 
kórussá alakulva. Közben a 
karvezető Hornyák Tamás-
nak is több szerep jutott: 
vezényelt, zongorán kísért 
vagy beállt énekelni a kó-
rusba. Így volt kerek és él-
vezetes ez az ünnepi hang-
verseny.

n BE       

Ács József Ferenc emlékkiállítása a Szepes galériában

Művészetté tette a történelmet

Jó kezekben 
Ács József Ferenc gazdag 
életművének gondozását 
a legjobb kezekbe helyez-
te, hisz özvegyére és nevelt 
lányára bízta, akik ezúton 
köszönik meg Szalai Ilona 
doktornő segítségét.

A művész keramikus özvegye saját műveivel egészítette ki a kiállítás anyagát

A hit nagyon fontos volt a lövészárkokban harcoló katonáknak – 
idézte fel Stencinger Norbert történész

Az érdi zeneiskola növendékei már a karácsonyi koncertre próbálnak 

A vegyes kar jubileumi koncertjén csaknem félszázan énekeltek

Zenésznövendékek koncertje a Szepesben Keserű bordal a Vörösmartyban 

Folytatódott a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat előadás-sorozata

Karácsonyi ajándékkal lepték meg az ellenfél katonáit

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

29
8
69

5

Konyhabútor Készítése

29
70

38

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

86
98

Személyi
edzéS
Csoportos edzés

nőknek és férfiaknak.
Ne hezitálj!

Gyerünk, mozdulj!

Casino Üzletház
Érd, Balatoni út 66.

2. emelet
Tel.: 20/374-2537

29
86

86

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
87

10

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
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               ADVENTI NAPOK ÉRDEN – 2015 
November 29., vasárNap 15–18 óráig

KARÁCSONYI ANGYALOK
ADVENTI műSOR 
a városközponti sétányon
l 15–16 óráig: A Habilitációs Központ Csengettyű Együt-
tese, beTLeHemes a marianum Általános Iskola di-
ákjaival és a Lukin László Alapfokú és művészetoktatási 
Intézmény növendékeinek karácsonyi műsora. 
l 16 óra: grYLLUs viLmos koncertje 
l 17 óra: aDveNTi gYerTYagYÚJTás 
A város polgármestere és az egyházak képviselői osztják 
meg az ünneppel kapcsolatos gondolataikat,  majd közösen 
gyújtják meg az első gyertyát, amely az  adventi szellemiséget 
és egymásra figyelést jelképezi a következő egy hónapban.

Közreműködik a Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar 
Karnagy: Pálinkás Péter
A rendezvényen kézműveskuckó és játszóház várja a kisgyer-
mekes családokat. Vezeti: Tamaskáné Jakab margit.

A
December 4., péNTek 18 óra

ÜNNEP – VÁSÁRY ANDRÉ
ADVENTI KONCERTJE a művelődési központban – Belépő: 2000 Ft

December 6., vasárNap 11 óra

Az IGAzI mIKuLÁS
Az AmETISzT bÁbSzINHÁz műSORA 
élő mikulással a művelődési központban 
Belépő: 800 Ft. Csomagjegy: 600 Ft. A mikulástól minden gyermek  
ajándékot kap, melyet az előre megvásárolt csomagjegy ellenében vehet át.

December 20., vasárNap 15–17 óráig

KARÁCSONYVÁRó a művelődési központban
l 15–17 óráig: KREATÍVSAROK – karácsonyi ajándékok, díszek készítése. 
 mESEFALVA – Interaktív mese és kiállítás Szép Adrien bábkészítővel. 
l16 óra: HADIKFALVI bETLEHEmES 
 Szervező: Érdi bukovinai Székelyek Egyesülete. 
A programokra a belépés ingyenes.

Urbán László – Sajtótükör: Magyar Ifjúság, 1980.

Érd nincs messze
A Filléres kocsmánál szál-

lunk le a buszról. A kocsmá-
nak ma már van hivatalos 
neve is, de vagy a régin, vagy 
Három Rablónak hívja a nép-
nyelv. Azt mondják, nem vélet-
lenül.

Nekivágunk az országút-
nak. Jobb fele már Tárnok, 
idelátszik a vasútállomás táb-
lája. A bal oldal még Érd. Ma-
dár nevű utcákon megyünk. A 
csoport tagjai – többnyire téli 
gyakorlatukat töltő, népműve-
lés szakos egyetemisták – fel-
osztják a terepet. Mutogat-
nak. Ide ne menjetek, itt teg-
nap voltunk, abban az emele-
tes házban nem bejáró lakik. 
Elosztjuk a kérdőíveket. Cím-
lapjukon felirat… „Életmód-
kutatás Pest megyében.” Ez 
így persze nem pontos, hiszen 
csak Érden kérdezősködnek 
az egyetemisták. Olyan csalá-
doknál, ahol van bejáró dolgo-
zó.

Arra indulunk a térdig sá-
ros utcákon, ahol füstöl a ké-
mény, ahol már meggyújtot-
ták a villanyt, ahol feltehető-
leg otthon vannak. Kísérőm 
Kiss Géza, másodéves nép-
művelés szakos hallgató, a 
debreceni Kossuth Lajos Tu-
dományegyetemről. Az első 
házban, ahol szerencsével já-
runk, a konyháig jutunk. Fia-
tal férfi van otthon, három 
gyerekkel. Odaterel a konyha-
asztalhoz, maga a kredenc-
nek támaszkodik. Valamiért 
mindig mozdulnia kell. Hol 
másfél éves fiának ad csészé-
nyi cukrot a kezébe, aztán 
játékpisztolyt, majd ollót, 
hogy hallgasson már el. Sze-
net kell lódítani a tűzre; két 
szobát, konyhát fűt az egyet-
len cserépkályha. Az első osz-
tályos fiú elvan egyedül. A 
felnőttek szobájában gyerek-
heverők. A háttérben kéken 
villódzik a senkinek sem szó-
ló tévékészülék.

Géza sorra-rendre felteszi a 
kérdéseket, jegyzi a válaszo-
kat: „Foglalkozása? Segéd-
munkás. Hánykor kel? Ötkor. 
Mikor ér haza? Hatkor. Mivel 
utazik? Busszal. Van-e ülőhe-
lye utazás közben? Nincs.” 
Járt-e a művelődési házban, 
igen. Szeret-e Érden lakni, 
igen. Hány könyvük van: 
húsz. Amíg a kérdezz-felelek 
folyik, az időközben hazaér-
kezett legnagyobb fiú megmu-
tatja a családi könyvespolcot. 
Néhány regény. A sor elején, 

ki tudja, honnan keveredve a 
többi közé, Fouché emlékira-
tai. A sort a Szexuális élet za-
varai című ismeretterjesztő 
mű zárja. A gyerekek megvá-
sárolták az iskolában a köte-
lező könyveket. Nehezen elér-
hető helyen tartják, öccsük a 
tépkedős korszakban van. A 
kisebbik iskolás felcsillanó 
szemmel vállalkozik rá, hogy 
megmutatja játékait. Bevezet 
a gyerekszobába. Ide zsúfol-
ták a régi bútorokat. A falról 
hámlik a harsány mintás ta-
péta. A kisfiú bekúszik az asz-
tal alá. Előhúz egy dobozt. 
Neki is van négy műanyag in-
diánja, meg a bátyjának is. 
No, meg egy-egy fehér mű-
anyag paripa a lovasok alá. 
Ennyi.

Odakinn az ötoldalas kér-
dőív végére értek. A házigaz-
da szemmel láthatóan örül, 
hogy szedelőzködünk. A kre-
dencre teszi a művelődési ház 
ajándékát az alkalmatlanko-
dásért: a tiszteletjegyet a leg-
közelebbi irodalmi műsorra. 
Mit látott legutóbb? Kabarét. 
Az nagyon jó volt. Szeme már 
a tűzhelyen jár, főznie kell, 
mosogatni, ellátni a gyereke-
ket. Váltva vannak otthon az 
asszonnyal. Másképp nem 
tudnának mindketten dolgoz-
ni, hol egyikük, hol másikuk 
van a kicsivel. Érden nincs 
bölcsőde. Márpedig kell a 
pénz. OTP van a házon. Tör-
leszteni kell.

n  n  n

A szomszéd ház feljárójá-
nál kutya ugrik nekünk. Hal-
kan, észrevétlenül, egyetlen 
mordulás nélkül kap a lábam-
ba. Odafönn fiatal férfi játszik 
a kislányával. Ó, ő már nem 
bejáró! Egy éve helyben kere-
sett munkát. De hogy tudtunk 
feljönni? Mondjuk, hogy. Meg-
nyugszik. (Mégiscsak jó az a 
kutya!)

Érden nem divat a csengő, 
nem szerelnek a kapu mellé. 
Ki zavarogna más, mint a 
szomszéd? Az meg tudja a já-
rást. Nem úgy, mint mi.

A következő udvaron csak 
lépésnyit térünk le a járt útról, 
bokáig ragad a cipőnk a sár-
ba. Tarka macska surran be 
mellettünk a melegre. A kony-
ha olyan vakítóan tiszta, hogy 
alig merünk belépni. Megint a 
konyhaasztalt üljük körül, 
hallgatjuk a macskát dögö-

nyöző, cserfes óvodás kis-
lányt. A kilencéves nagyfiú 
burgonyát hámoz.

A háziasszony nehezen for-
málja a szavakat. Fáj a torka, 
haragszik a világra, a férjé-
re, aki sosincs otthon, aki mi-
att naponta negyed négykor 
kell kelnie, be kell járnia 
Pestre. A férj fontos ember a 
vállalatnál, sportfelelős meg 
szakszervezeti bizalmi. 
Ezért kell neki is ugyanannál 
a vállalatnál dolgoznia. Itt a 
két gyerek, nem mennek soha 
sehová. A férfi – már ha ott-
hon van – olyan otthonülő. Ő 
meg menne. De legfeljebb a 
boltig jut el.

„Olyanok leszünk ezeken 
az utakon a kislánnyal, mint a 
négerek. Csupa sár minden. 
Hová mehetnénk így?” – 
mondja. Jaj, dehogy is szereti 
Érdet! Város? Hol van a város-
tól ez a rész is, ahol laknak. 
Egyetlenegyszer simulnak el 
a vonások a fiatal arcon, 
egyetlenegyszer mosolyodik 
el, amikor megkérdezzük, mi-
ért hagyta ott a falut.

– Annyit olvastam én a le-
ányszállásokról. Könyvek-
ben, újságokban. Ezt én is 
megpróbálnám. Hogy milyen 
lehet ott élni. Igen, talán ott 
volt a legjobb. A leányszállá-
son lakni. Barátnők, ugyan ki 
lenne itt? Legföljebb a szom-
széd nyitja rám az ajtót.

És mintha szavait igazolná, 
benyit az egyik szomszédasz-
szony. Ha már itt vagyunk, ha 
már kérdőívet lát a kezünk-
ben, panaszáradatot zúdít 
ránk. A járdátlan utcák, a 
messzi boltok, no meg az álta-
lános iskola miatt háborog. 
Csak úgy adogatják minden-
kinek a négyeseket-ötösöket. 
És most itt van ni, a lánya. 
Szakközépiskolába íratta, 
Pestre, hiszen olyan jó volt a 
nyolcadikos bizonyítványa. 
Félévkor meg majd mindenből 
megbukott. Most mihez kezd-
jen? Miért nem szigorúbbak, 
miért nem emelik a színvona-
lat?

n  n  n

Odakinn besötétedett. Sie-
tünk vissza a művelődési ház-
ba. A hagyományosan éjsza-
kába nyúló beszélgetéseké az 
este. Teli vannak élmények-
kel, a kérdőívbe be nem szorít-
ható tapasztalatokkal azok, 
akik visszatértek a terepről.

Barta Mária harmadéves 
népművelő-magyar szakos 
hallgató az egri tanárképző 
főiskolán. Ő kora délután járta 
Érd külső területeit: – Másod-
szor jöttem vissza Érdre. Ta-
valy is itt voltunk, megismer-
kedtünk a hivatalos szervek-
kel, intézményekkel. Úgy 
éreztük, ez nem elég. Valami 
életközelibb, valóságközelibb 
dolog kéne. Nagyon örültünk 
a művelődési ház felmérésé-
nek. Elmész az emberedhez, 
látod a környezetét, ahol él-
nek. Az egyik szűkszavú, a 
másikat le sem lehet állítani. 
Látod, hogy van-e igényük va-
lami másra, többre. A kérdőív-
be beírom: háromszobás a 
ház. Mennyit mond ez arról, 
tiszta-e? Lakják-e? Alakíta-
nak-e valamit a környezetü-
kön? Vagy csak a legszüksé-
gesebb tárgyak között élnek? 
Az első helyen, ahol jártam, 
olyan emberbe botlottam, aki 
nálam csak két évvel idősebb. 
Felépítette a házát, éli a maga 
beskatulyázott életét. Nem jár 
sehová. Nem érdekli semmi. 
Hát ez fejbeverő élmény volt. 
Mi magunk egyetemisták va-
gyunk. Egymás között forgo-
lódunk. Nincs sok alkalmunk 
emberekkel ismerkedni. Hát 
most aztán volt erre mód!

Sárhegyi Zoltán nem nép-
művelő. De talán azt lehetne 
mondani róla, népművelő al-
katú negyedéves jogászhall-
gató: – Én ebben a felmérés-
ben nagy lehetőséget látok. 
Egy csomó minden kibontha-
tó belőle. Mindenkinek felhív-
ja a figyelmét a saját feladatá-
ra: a tanácsnak, a közlekedési 
vállalatoknak, az iskoláknak, 
a művelődési intézmények-
nek. Vannak a kérdőívnek 
üresjáratai, hiszen nem szoci-
ológus állította össze. De arra 
nagyon jó, hogy az egyetemis-
tákat megtanítsa kapcsolatot 
teremteni, kérdezni. Az érdi 
művelődési ház igazgatója pe-
dig példa lehet számunkra. 
Rendkívül rátermett ember. 
Ismerik mindenütt, ráköszön-
nek az utcán. Tudod, hogy ez 
milyen fontos? Először láttak 
itt a szemben levő talponálló-
ban, de megkérdezték, én is 
az Urbán kádere vagyok-e. Az 
emberekből ott talán jobban 
kikívánkozik a mondanivaló, 
mint ha bemenne a művelődé-
si házba.

Kántor Éva másodéves nép-
művelő szakos hallgatója a 
debreceni egyetemnek. Irigy-
lésre méltó helyzetben tudja 
magát: – Nem hiszem, hogy 
lesz még az évfolyamunkon 
olyan hallgató, aki ilyen fel-
mérésben részt vett. Ők csak 
az intézményi részét ismerik 
meg a népművelésnek. A ta-

nács itt is tudja, hogy hol 
nincs közmű, járda. De nem 
látnak bele az emberek fejébe, 
millió gondjába. Erre kaptunk 
mi most lehetőséget ezzel az 
igen szerencsés formával. Tu-
dom, hogy igen kevés nyolc-
van embert megkérdezni az 
ötvenezerből, de a város min-
den kerületébe eljártunk, sok 
mindent tapasztaltunk. Jár-
tam egy hat elemit végzett 
asszonynál, akinek egyetlen 
szórakozása a horgolás. Ott-
hagytam a jegyet az irodalmi 
estre, őszintén örült neki. Sze-
reti a tévében a színházi elő-
adásokat, de most, életében 
először fog majd élő színészt 
látni. Jártunkban-keltünkben 
plakátokat vittünk a távoli ke-
rületekbe. Hátha ez is behoz 
ide embereket. Állítom, hogy 
nagyon jó a művelődési köz-
pont elképzelése.

Simon Editről már a város-
széli utcákban hallottunk. 
Nemcsak felmért, hanem rög-
tönzött matematikaórát is 
tartott közben egy, e tárgyból 
igencsak harmatgyenge kö-
zépiskolás leányzónak. Pedig 
nem szakterülete a matemati-
ka. Harmadéves népművelés-
magyar szakos az ELTE-n: – 
Én is másodszor jöttem Érdre. 
Nem az érdekel, mi van a papí-
ron, mit mutat a statisztika. 
Hanem a valóság. Az, hogy 
Érd-Parkvárosban egy kilo-
méteres körzetben egyetlen 
kút van, nincs villany, sok a 
hétvégi ház, amelyeket sorra-
rendre feltörnek. Ilyen körül-
ményeket vállalnak az állan-
dóan ottlakók. Tudod, mi volt 
a legdöbbenetesebb? A fiata-
lok közönye. Ha egy hatvan-
éves ember azt mondja, bele-
fáradt a napi utazásba, nincs 
kedve eljárni szórakozni, 
más. De voltam huszonnégy 
éves érettségizett adminiszt-
rátornál. Egyetlen könyvet 
nem tart a lakásban. Csak a 
tévéújságot járatja. Büszke 
rá, hogy nem olvas, hogy sen-
kivel nem barátkozik, él ma-
gának, az emeletes házban. 
Megkértük a szakmunkásta-
nulókat, középiskolásokat, 
saját elképzeléseik szerint ál-
lítsanak össze valamiféle 
programot. Néma csend. Az-
tán a nagy ötlet: diszkó. És, 
hogy meg kéne hívni 
rockzenekarokat! Én itt azt 
látom, hogy a főváros közelsé-
ge nem jelent semmit. A düle-
dező házban ugyanúgy élnek, 
mint a háromszobásban. Jár-
tunk a hatszobás villában is, 
ahol a háziak egyetlen lyuk-
ban élnek. A szobákat pedig 
kiadják. Vendéget, ti is láthat-
tátok, csak a konyháig enged-
nek.

n TÓTH IldIKÓ

DIÁKGÁLA
 
Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 
ismét megrendezi Diákgála elnevezésű 
programját a Szepes Gyula Művelődési 
Központban
2015. november 30-án, hétfőn 17 órai 
kezdettel.
A Diákgálán tanulóink ének, zene, tánc, 
jelenet, vers és próza, valamint egyéb 
kategóriákban mutathatják meg tehetsé-
güket.
Az előadásnak ugyanakkor a nagyközön-
ség előtt való bemutatkozáson túl – nem 
titkolt – jótékonysági szándéka az Érdi 
Gimnázium Alapítvány forrásainak bővíté-
se. Ez utóbbi cél érdekében az alapítvány 
kuratóriuma és iskolánk diákönkormány-
zata támogatójegyet bocsát ki 1200 Ft 
értékben.
A felajánlott összegek a szociális helyze-
tük miatt rászoruló tanulókat támogatják.

a belépőjegyek ára: 500 Ft és vásá-
rolható családi jegy is 1000 Ft-ért, 
ami 3 fő belépésére jogosít. a jegyek 
az osztályfőnököknél és a helyszínen 
megvásárolhatók.
amennyiben felkeltettük érdeklődését, 
tisztelettel várjuk rendezvényünkön és 
támogatóink között.
 
Elérhetőségek: Érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium
2030 Érd, Széchenyi tér 1.
Telefon / fax: 06 23 365- 671
http://vmg-erd.hu/
http://vmg-erd.hu/videotar/diakgala/
 
 
Érdi Gimnázium Alapítvány számlaszáma:
K&H Rt. 10200926-22610724-00000000
Adószáma:  19177933-1-13
 

Diákönkormányzat 
Iskolavezetés

MESEMONDÓVERSENY  
alsó tagozatos diákoknak
2015. december 9-én, szerdán 13 órai kezdettel.
Helyszín: Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára
Érd, Hivatalnok u. 14. 23/365-470//2. mellék

KEDVES GYEREKEK!
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár  
 Gyermekkönyvtára meghirdeti 

az alsó tagozatos diákok  
mesemondóversenyét.
Ebben az évben nagyon örülnénk, ha Mátyás királyról szóló mesét 
vagy meserészletet hoznának a gyermekek.
(A műsoridő ne haladja meg az 5 percet!)

Minden iskolából 2–3 diák jelentkezését várjuk.

A jelentkezési lapot  
2015. november 25-ig kérjük  
beküldeni a Gyermekkönyvtárba!

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár Zenei Könyvtára

Rajzpályázatot hirdet
„Kedvenc zeném, kedves mesém” címmel        

Pályázhat: minden általános iskolás 
korú gyermek, bármilyen technikával 
készített pályaművel. Az elbíráláskor 
a korcsoportokat a beérkező pálya-
munkák alkotóinak kora határozza 
majd meg.
A Móra Ferenc Általános Iskolából 
érkezett versenyzők korcsoportokba 
való besorolásánál figyelembe vesszük 
az ő speciális fejlődési ütemüket.
a pályaművek témájáról:
Várunk minden olyan alkotást, amelyet 
egy, az alkotónak kedves zeneszám, 
zenekar, esetleg zenés előadás, 
illetve hangoskönyvön elhangzott mű 
ihletett. A gyermek rajzban fejezze ki 
az adott művel, előadóval kapcsolatos 
élményét, érzéseit.
a pályaművek leadási határideje: 
2015. november 30.
a pályaművek leadásának helye:
Csuka Zoltán Városi Könyvtár Zenei 
Könyvtára (Érd, Alsó u. 27.)

 a pályaművek mérete: maximum 
A/3-as
a pályaművek hátoldalán kérjük 
feltüntetni:
– a pályázó gyermek nevét, korát, 
elérhetőségét vagy iskoláját
– a rajz címét
– konkrét mű ábrázolása esetén annak 
szerzőjét, címét
– a segítséget adó pedagógus nevét és 
elérhetőségét
az eredményhirdetés időpontja, 
helyszíne: 2015. december 16. 15 óra
Csuka Zoltán Városi Könyvtár Zenei 
Könyvtára (Érd, Alsó u. 27.)
A díjnyertes pályamunkák a Zenei 
Könyvtárban kerülnek kiállításra.
Pályázatunkkal kapcsolatban felmerülő 
kérdéseikre választ kaphatnak a Zenei 
Könyvtárban személyesen, vagy telefo-
non a 23-524-070-es számon, esetleg 
e-mailben a zk@csukalib.hu címen. 

Sikeres, örömteli munkát kívánunk!
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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 23-tól november 29-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
ÉRDI DUMASZÍNHÁZ
Dombóvári István, Beliczai 
Balázs és a Szomszédnéni 
Produkciós Iroda műsora
Jegyek 2900 Ft-os áron kapha-
tók a művelődési központ 
pénztárában.
November 25-én, szerdán 19 órakor

KOSARAS KATALIN BÁL
Közreműködik a Sikulus ze-
nekar
Belépőjegy ára 3000 Ft. Je-
gyek csak elővételben kapha-
tók!
November 28-án, szombaton 20 órától

ADVENTI GYERTYAGYÚJ-
TÁS
Karácsonyi angyalok
Adventi műsor a városközpon-
ti sétányon
November 29-én, vasárnap 15–18 óráig

IdŐPoNTVÁlToZÁS!
SZÍNHÁZBÉRLET 2015. ŐSZ 

III/3.
Felhívjuk kedves 

színházlátogatóink figyelmét, 
hogy a decemberi 13-án, 

vasárnap 15 órára 
meghirdetett SZERETEM a 
FElESÉGEM című előadás 
időpontja, néhány színész 
anyaszínházi elfoglaltsága 

miatt december 6-án, 
vasárnap 15 órára változik. 

Megértésüket köszönjük!

KIÁLLÍTÁS

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Imák kéznyomokban és só-
hajokban
Tanos Miklós fotókiállítása
Megtekinthető december 8-ig

KAMARATEREM
Ács József Ferenc festőmű-
vész emlékkiállítása

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Ács Valéria Mária kerámiái

KLUBÉLET
DUNA-ART FOTÓKLUB
Minden páratlan hét keddjén 18 órakor
Helyszín: Lakótelepi Kluböve-
zet, Enikő u. 2.

KERTBARÁTKÖR
Adventi koszorú készítése
November 27-én, pénteken 17 órakor
Helyszín: Lakótelepi Kluböve-
zet, Enikő u. 2.
Minden érdeklődőt, iskoláso-
kat, nagycsaládosokat szere-
tettel várunk!

KÉZIMUNKA KLUB
Ötletes csomagolások, dí-
szek készítése
Részvételi díj: 300 Ft
Minden harmadik szombaton 10 órakor

MERIDIAN TORNA
ingyenes gyakorló klub
Hétfőnként 9 órakor

SZÓKRATÉSZ KLUB
Minden páros héten kedden 15–16 óráig

VITALITÁS KLUB
Relaxáció, mantra, hipnózis
Előadó: Makai József 
akupresszőr
November 23-án, hétfőn 17 órakor

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!

ELŐZETES

ÜNNEP
Vásáry André adventi kon-
certje
Belépőjegy: 2000 Ft. Jegyek 
elővételben kaphatók a műve-
lődési központ pénztárában.
December 4-én, pénteken 18 órakor

AZ IGAZI MIKULÁS
Az Ametiszt Bábszínház elő-
adása
Zenés bábelőadás élő Miku-
lással

Minden gyermek ajándékot 
kap a Mikulástól, amelyet az 
előre megvásárolt csomagjegy 
ellenében vehet át. Jegyek no-
vember 27-ig vásárolhatók elő-
vételben a művelődési központ 
pénztárában. Belépőjegy 800 
Ft, csomagjegy 600 Ft
December 6-án, vasárnap 11 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
ÉLŐ BOLYGÓ – ÉLŐ VÁROS

Ökosodjunk! – Családi nap
November 21-én, szombaton 14-18 órá-
ig

Tükörben a Világ – kiállítás
November 23-án, hétfőn 17 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 kiállí-
tás
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

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

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS
A hosszú fehér felhők földjén 
– Kércz Tibor új-zélandi ter-
mészetfotói
A kiállításra a belépés díjta-
lan!
Megtekinthető december 31-ig.

a Múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, 

közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Esküvő, gyerekprogramok, 

politikamentes 
rendezvények. Információ: 
Kovács Nóra 06 23 363 036.

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

Rendezvényeinkről, a könyv-
tár szolgáltatásairól és díjsza-
básáról érdeklődjön a fenti te-
lefonszámon vagy honlapun-
kon. A könyvtár részle geibe 18 
éves korig és 70 éves kor felett 
INGYENES a beiratkozás. 
Családi jegy váltása, érvényes 
diákigazolvány, pedagógus-
igazolvány és nyugdíjas-
igazolvány is kedvezményre 
jogosít. A fenti kedvezmények 
a zenei könyvtár nem hagyo-
mányos típusú anyagának 
(CD, DVD) kölcsönzésére nem 
vonatkoznak!

GyERMEKKÖnyVTÁR

FOGLALKOZÁSOK
Csillagászat
A foglalkozás során a Napról 
és a körülötte keringő boly-
gókról beszélgetünk a gyere-
kekkel
Márton-napi ludak készítése
Kreatív foglalkozás
A foglalkozások 1 órás időtar-
tamúak, és a csoportoknak in-
gyenesek. A csoportokat csak 
telefonos egyeztetés után tud-
juk fogadni.

Kérjük, hogy időpontot leg-
alább egy héttel előre egyez-
tessenek!
Novemberben folyamatosan

ZEnEI KÖnyVTÁR

FOGLALKOZÁSOK
Mesés zenék – zenés mesék: 
Csipkerózsika
Balett, zene és mese Csaj-
kovszkij művére alapozva 

A csoportokat csak telefonos 
egyeztetés után tudjuk fogad-
ni. Kérjük, hogy időpontot leg-
alább egy héttel előre egyez-
tessenek!
Novemberben folyamatosan

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVA TARTÁSA

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

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

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

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

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

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

Az Érdi Művésztelep kiállí-
tásának megnyitója
Megnyitja Novotny Tihamér 
művészeti író
Közreműködik Szatmári Kris-
tóf szaxofonon
A tárlat megtekinthető decem-
ber 12-ig
November 20-án, pénteken 18 órakor

NOVEMBER 23., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Jazzland ism. 32. rész
20:00  Kézilabdamérkőzés 

ZRK-Umag–Érd
21:30  Közlekedés XXI. 15/6. 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 24., KEDD
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Kézilabdamérkőzés 

Érd – ZRK–Umag
21:00 Vámos Miklós műsora 33. rész
21:55  Polgártárs 

Vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:25 Híradó
22:40 Párbeszéd
22:55  Örökségünk 15/6. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
23:25  FényKép 

kulturális magazin
23:55  Híradó
00:10  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

NOVEMBER 25., SZERDA
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

19.30  Mozgás Sportmagazin
20.00  KalandoZoo 33. rész
20.30  Híradó
20:45  Békeidő színes, magyar játékfilm, 

R:Vitézy László
22:30  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22.45  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
23.15  Mozgás Sportmagazin
23.45  Híradó
00.00  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

NOVEMBER 26., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

kérdezzen a polgármestertől
20.00  Tea két személyre 34. rész
20.30  Sztárportré 21. rész
21.00  Híradó
21.15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
21:30 Örökségünk 15/6. rész
22:00 FényKép kulturális magazin
22:30  Tea két személyre 34. rész
23:00 Mozgás Sportmagazin
23:00 Híradó
23:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

NOVEMBER 27., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30 Tea két személyre 34. rész
20:00  Jazzland 33. rész
20:30  Eszterkönyv színes, magyar játékfilm, 

R: Deák Krisztina
21:55  Híradó
22:10  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22:25  Fogadóóra 

kérdezzen a polgármestertől
22:55 Mozgás Sportmagazin
23:25 Híradó
23:40  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

NOVEMBER 28., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19.30  Polgártárs Vallási, nemzetiségi, civil 

társadalmi magazin
20.00  Épitészet XXI. 15/6. rész ismeretter-

jesztő film korunk építészetéről
20:30  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója
21.00  Békeidő ism. színes magyar játékfilm, 

R:Vitézy László
22:45  Örökségünk 15/6. rész 

Ismeretterjesztő sorozat
23:15  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
23:45  Híradó

NOVEMBER 29., VASÁRNAP
19:00 Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Tea két személyre 34. rész ism.
20.00  Polgártárs ism. Vallási, nemzetiségi, 

civil társadalmi magazin
20.30  Épitészet XXI. 15/6. rész ismeretter-

jesztő film korunk építészetéről
21.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
21.30  Csak tükörben
21:40  Eszterkönyv ism. színes, magyar 

játékfilm, R: Deák Krisztina
23.05 Érdi Panoráma ism.
23.35  Híradó

    
           2030 Érd, Alsó u. 9. – Tel.: 23/365-490;  

www.szepesmk.hu – e-mail: programok@szepesmk.hu
 

 

 

2015. december 6-án,   
vasárnap 11 órakor 

 
 

AZ IGAZI MIKULÁS 
zenés bábelőadás élő Mikulással  

az Ametiszt Bábszínház előadásában. 
 

 
Belépő: 800 Ft 

Csomagjegy: 600 Ft 
              

 

Az erdő kis lakói izgatottan várják a Mikulást. Igaz, hogy csak  
az embergyerekeknek hoz ajándékot? Vagy a kíváncsi állatkák is 

kapnak valamit? Sok-sok játék, kaland, móka, s végül hoppon marad  
a ravaszdi róka! A történet végén megérkezik az igazi Mikulás is. 

Szereplők: Nyúl mama, Nyúlfi, Brumi, Róka, Borz úr, Varjú és a Mikulás 

 

Minden gyermek ajándékot kap a Mikulástól, melyet 
az előre megvásárolt csomagjegy ellenében vehet át. 

Jegyek november 27-ig vásárolhatók elővételben  
a művelődési központ pénztárában. 
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a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes 
munkaidő
a vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott idő-
re, 5 évig szól.
a munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
a beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: A szakma irányelvé-
nek és a belső szabályzatának meg-
felelően szervezi és irányítja a szer-
vezeti egység gondozási egységei-
nek munkáját a hatékony működés 
érdekében. Irányítja és ellenőrzi a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Köz-
pont Szervezeti Egység szakmai 
munkáját. Elkészíti a szervezeti egy-
ség szakmai programját, házirend-
jét, ellenőrzi annak betartását. Ja-
vaslatot tesz a szervezeti egység 
költségvetési, fejlesztési és rekonst-
rukciós terveire. Egységes szakmai 
szemléletet és színvonalat, mód-
szertani kultúrát alakít ki.
Illetmény és juttatások: Az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskolai vagy egyetemi végzett-
ség: szociális munkás, szociálpeda-
gógus, szociálpolitikus-közgazdász, 
okleveles szociális munkás, okleve-
les szociálpolitikus, szociális mene-
dzser,
• Családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatások területén szerzett 
legalább 3–5 év szakmai tapasztalat,
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai 
alkalmazások),
• Magyar állampolgárság, tiszta er-
kölcsi bizonyítvány, cselekvőképes-
ség
Elvárt kompetenciák: Pontosság, 
együttműködő képesség, felelős-
ségvállalás, megbízhatóság
a pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások: Szakmai 
önéletrajz, motivációs levél, iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítvány-
másolat, erkölcsi bizonyítvány
a beosztás betölthetőségének 
időpontja: A beosztás legkoráb-
ban 2016. január 1. napjától tölt-
hető be.
a pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. december 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Denkovics Ildi-
kó nyújt, a 23/520-362-os telefon-
számon.

a pályázatok benyújtásának 
módja: Postai úton, a pályázatnak 
a Szociális Gondozó Központ Érd 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Budai út 14.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 1/909/2015, valamint a 
beosztás megnevezését: Család-
segítő és Gyermekjóléti Központi 
Egység vezetője.
vagy
Elektronikus úton Denkovics Ildi-
kó részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen keresz-
tül
vagy
Személyesen: 2030 Érd, Budai út 
14.

a pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: A munkakör betöltése 
kizárólag a megjelölt végzettség-
gel lehetséges. Az érvényes pályá-
zatot benyújtó jelentkezők sze-
mélyes meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat áll mó-
dunkban elfogadni, amelyek hi-
ánytalanul kerültek elküldésre, il-
letve a pályázó a kiírt feltételek-
nek maradéktalanul megfelel.
a pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2015. december 10.

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: Határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő
a munkavégzés helye: 2030 Érd, 
Topoly utca 2.
a munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: Az ellátottak testi-
lelki jólétének biztosítása. Az egész-
ségügyi team tagjaként a szakfel-
adatok koordinálásával részt vesz a 
preventív, egészségmegőrzési, 
egészségfejlesztési folyamatokban. 
A szakma irányelveinek megfelelő-
en tevékenykedik. Segíti a gyógyító-
megelőző tevékenységek hatékony 
működését.
Illetmény és juttatások: Az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Középiskola/
gimnázium, általános ápoló és asz-
szisztens, diplomás ápoló, szakápo-
ló, gyakorló ápoló
a munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör a pályáza-
tok elbírálását követően azonnal be-
tölthető.
a pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Denkovics Ildi-
kó nyújt, a 23/520-362-os telefonszá-
mon.
a pályázatok benyújtásának 
módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szociális 
Gondozó Központ Érd címére törté-
nő megküldésével (2030 Érd, Budai 
út 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 1/911/2015, vala-
mint a munkakör megnevezését: 
Ápoló.
vagy
Elektronikus úton Denkovics Ildikó 
részére a munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül
vagy
Személyesen: 2030 Érd, Budai út 14.
a pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
A munkakör betöltése kizárólag a 
megjelölt végzettséggel lehetséges. 
Az érvényes pályázatot benyújtó je-
lentkezők személyes meghallgatá-
son vesznek részt. Azon pályázato-
kat áll módunkban fogadni, amelyek 
hiánytalanul kerültek elküldésre, il-
letve a pályázó a kiírt feltételeknek 
maradéktalanul megfelel.
a pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2015. december 10.

Az önkormányzati rendeletnek megfelelően az ÉTH 2015. november 1. és december 15. kö-
zött végzi el a zöld- és biohulladék őszi gyűjtését. Kérjük, hogy a zöldhulladékot zsákban 
helyezzék az ingatlan elé az ütemterven feltüntetett időpontban.
A gyűjtés-szállítás ingyenes, azonban a zsákot az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani. 
Kérjük, hogy a zsákba csak zöldhulladékot helyezzenek el. A zsákot ne kössék be, mert an-
nak tartalmát szúrópróbaszerűen ellenőrizzük. Amennyiben idegen anyagot találunk a zsá-
kokban, úgy a teljes mennyiség elszállítását megtagadjuk. A zöldhulladékot zsákosan szál-
lítjuk el, s a zsákokat nem adjuk vissza.

FoNToS!
a gyűjtést egy időben több helyszínen kezdjük meg, ezért az ütemtervben feltünte-
tett kezdő napon reggel 7 órára kérjük kihelyezni a zsákokat az ingatlan elé.
a zöldjárat ideje alatt (2015. november 1-jétől 2015. december 15-ig) a hulladékud-
varba – az önkormányzati rendeletnek megfelelően – beszállított lakossági zöldhul-
ladékot nem számítjuk be az adott ingatlan éves ingyenes (250 kg/ingatlan/év) be-
szállítási keretébe.

ÜTEMTERV
2015. november 21.
Áfonya u. Akácfa u. Almafa u. 
Alsóerdősor u. Alsóvölgyi u. 
Árnyas u. Árvalányhaj u. Ászok 
u. Aszú u. Avar u. Badacsonyi 
u. Bajuszfű u. Bakator u. Ba-
rackfa u. Bazsarózsa u. Begó-
nia u. Beléndek u. Bem köz 
Benedek u. Berkenye u. Bika-
vér u. Bodzafa tér Boglárka u. 
Bogyó u. Bojtorján u. Bokor u. 
Bokrétafa u. Bor u. Borbolya u. 
Boróka u. Borostyán u. Buxus 
u. Burgundi u. Búzavirág u. 
Bükkfa u. Cédrusfa u. Ciklá-

men u. Citromfa u. Csap u. 
Csenkesz u. Cseresznyefa u. 
Cserfa u. Cserje u. Csicsóka u. 
Csormolya u. Csorbóka u. Cso-
paki u. Dália u. Dercefű u. Din-
ka u. Diófa u. Donga u. Ébenfa 
u. Égerfa u. Eperfa u. Estike u. 
Ezerjó u. Facélia u. Fagyöngy 
u. Fátyolvirág u. Felsővölgyi u. 
Fenyőfa u. Fenyves köz. Fo-
dormenta u. Folyondár u. Fur-
mint u. Fügefa u. Fűzfa u. Gala-
gonya u. Georgina u. Geszte-
nyefa u. Gladiolus u. Gledicsia 
u. Gyertyánfa u. Gyopár u. 
Gyömbér u. Gyöngyvirág u. 
Gyűszűvirág u. Haraszti u. 

Hársfa u. Hárslevelű u. Hordó 
u. Iparos u. Jávorfa u. Jegenye-
fa u. Juharfa u. Kádár u. Kadar-
ka u. Kályhás u. Kármentő u. 
Kárpitos u. Kéknyelű u. Ké-
ményseprő u. Kerékgyártó u. 
Köszméte u. Kovács u. Kökény 
u. Kőműves u. Kőrisfa u. Körte-
fa u. Köszörűs u. Kövező u. La-
katos u. Leányka u. Lonc u. Luc 
u. Lugas u. Mahagóni u. Makk 
u. Málna u. Mandula u. Mázoló 
u. Meggyfa u. Mester u. Mo-
gyorófa u. Moha u. Mókus u. 
Muskotály u. Must u. Műsze-
rész u. Művezető u. Napszá-
mos u. Narancsfa u. Naspolya 

u. Nyárfa u. Nyírfa u. Nyom-
dász u. Olvasztár u. Oportó u. 
Otelló u. Öntő u. Ötvös u. 
Pezsgő u. Platánfa u. Rekettye 
u. Ribizke u. Rizling u. Sárfehér 
u. Saszla u. Siller u. Simító u. 
Somfa u. Somlói u. Szamorod-
ni u. Szedő u. Szénégető u. 
Szépilonka u. Szerelő u. Szige-
telő u. Szilfa u. Szilvafa u. Szil-
váni u. Szőlő u Szövő u. Szür-
kebarát u. Takács u. Tárnoki u. 
(a Bajcsy-Zs. u. és a Árvalány-
haj u. között), Tekercselő u. 
Tetőfedő u. Tímár u. Tiszafa u. 
Toboz u. Tokaji u. Tölgyfa u. 
Törköly u. Törökbálinti u. Tüs-
ke u. Ürmös u. Vájár u. Venyige 
u. Vésnök u. Vincellér u.

2015. november 28.
Ács u. Aggteleki u. Ajnácskő 
u. Aknász u. Aradi u. Aradi u. 
Aszfaltozó u. Asztalos u. Bá-
dogos u. Bajcsy-Zs. u. Bako-
nyi u. Bányász u. Barlang u. 
Bérc u. Betonozó u. Bihari u. 
Bikszádi u. Bognár u. Borszéki 
u. Börzsönyi u. Brassói u. Bur-
koló u. Búvár u. Bükk u. Cser-
halmi u. Cserhát u. Csigás u. 
Csillés u. Csiszoló u. Csobánci 
u. Csókakő u. Csúcs u. Csur-
gói u. Daróci u. Darukezelő u. 

Debrői u. Detrekő u. Dévai u. 
Dévényi u. Drégely u. Egervá-
ri u. Esztergályos u. Faragó u. 
Fátra u. Favágó u. Fazekas u. 
Felvinci u. Fényező u. Festő u. 
Firtos u. Fogarasi u. Földmérő 
u. Földmunkás u. Fraknó u. 
Fűtó u Fuvaros u. Füleki u. Fű-
részelő u. Füzérvári u. Gépész 
u. Hargitai u. Hegesztő u. 
Hegyalja u. Iglói u. Írottkő u. 
Kalotaszegi út Kárpáti u. Kas-
sai u. Késmárki u. Kolozsvári 
u. Komáromi u. Komlói u. Kör-
möci u. Korompai u. Korpo-
nai u. Kőhalmi u. Kőszegi u. 
Krasznahorkai u. Kubikos u. 
Liptói u. Lőcsei u. Mátra u. 
Mecseki u. Murányi u. Naszá-
lyi u. Nógrádi u. Orom u. Rad-
nai u. Regéci u. Retyezáti u. 
Rozsnyói u. Salgói u. Selmeci 
u. Somogyvári u. Somoskő u. 
Sóskúti u. Szendrői u. Sziget-
vári u. Sziklás u. Szirtes u. 
Szovátai u. Tárnoki u. (a 
Bajcsy-Zs. U. és a Kolozsvári u. 
között), Tátra u. Temesvári u. 
Tömösi u. Tordai u. Torockói 
u. Törcsvári u. Trencséni u. 
Tusnádi u. Ungvári u. Üveges 
u. Vereckei u. Vihorláti u. Vi-
segrádi u. Vízmosás u. Zengő 
u. Zilahi u. Zólyomi u.

TÁ JÉKoz TATó
az őszi bio- és zöldhulladék elszállításáról

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

PÁLyÁzAToT HIrdET
Szociális Gondozó Központ Érd

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Szervezeti Egység

Egységvezetője beosztás ellátására

Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján

PÁLyÁzAToT HIrdET
Szociális Gondozó Központ Érd

Időseket Ellátó Központ

Ápoló munkakör betöltésére 

A 15% ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY A FENTI ÁRAKBÓL KERÜL LEVONÁSRA!
www.keneditravel.hu

Bp. 1067, Teréz krt. 3. (Király utcánál) Nyitva: H-P 09:30-17:30 Tel: 278-2156, 278-2157

KENEDI TRAVEL  FOGLALJON MÉG A KATALÓGUS MEGJELENÉSE ELŐTT
15% ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNNYEL!

FOGLALÁSKOR A MÁRc. 1. UTÁN INDULÓ UTAKNÁL cSAK 5000 FT/FŐ FOGLALÓT KÉRÜNK!
RIJEKAI KARNEVÁL

busz, idvez., 2 éj négycsillagos szállodában,
svédasztalos félpanzió korlátlan

italfogyasztással, élőzene, a fergeteges
nemzetközi parádé megtekintése,

varasdi és zágrábi városnézés
február 6-8. 44900 Ft

HÚSVÉT AZ ADRIÁN
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos tengerparti

szállodában, svédasztalos félpanzió korlátlan
italfogyasztással, húsvéti ajándék, ajándék

kávé + süti a szállodában, élőzene,
kirándulások (Kr, Rijeka, Opatija), borkóstolós

program házi sonkával, sajttal,
húsvéti csokoládékóstoló Opatijában
március 26-29. 59900 Ft/fő

SZÉKELY HÚSVÉT
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos félpanzió, wellness használati

lehetőség, élőzene, kirándulások,
vidám szalonnasütés

házi túró, sajt kóstolóval
március 25-29. 59900 Ft/fő

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ
5 nap 4 éj

busz, idvez., kirándulások, 4 éj háromcsillagos
szállodában, svédasztalos reggelivel,

szalonnasütés házi pálinka-sajt-túró kóstolóval
máj. 12-16. 42900 Ft/fő

PÜNKÖSD AZ ADRIÁN PLITVICEI TAVAKKAL
5 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj szállás kétcsillagos szállodában
svédasztalos félpanzió, kirándulások (Opatija,
Trieszt, Vrbnik), borkóstoló sajttal, sonkával,

rijekai városnézés
máj. 12-16. 44900 Ft/fő

ERDÉLY GYÖNGYSZEMEI
5 nap 4 éj

busz, idvez., kirándulások, 4 éj háromcsillagos
szállodában, svédasztalos reggeli, szalonnasütés

házi pálinka-sajt-túró kóstolóval
ápr. 20-24., jún. 1-5., júl. 22-26.,

aug. 3-7., szept. 7-11.,
szept. 21-25., okt. 22-26.
42900 Ft/fő

DÉL-ERDÉLY ÉS A VASKAPU
4 nap 3 éj

busz, idvez, 3 éj háromcsillagos szállodában
svédasztalos reggelivel, al-dunai hajózás,

kirándulások (Temesvár, Szörényvár, Orsova,
Káazán-szoros, Herkulesfürdő, Cserna-völgy,

Vajdahunyad vára, Déva Vára)
jún. 2-5., aug. 11-14., szept. 22-25.

39900 Ft/fő

MAGAS TÁTRA-DUNAJEC-NEDECZ VÁRA
3 nap 2 éj

busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások
jún. 17-19., júl. 29-31., aug. 26-28.

31900 Ft/fő

KRAKKÓ-WIELICZKA-AUSCHWITZ-ZAKOPANE
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások

ápr. 21-24., máj. 26-29., júl. 21-24., szept. 22-25.
42900 Ft/fő

BALTI KÖRÚT
10 nap 9 éj

busz, idvez., kirándulások, 9 éj szállás
háromcsillagos szállodákban, reggelivel,

Helsinki hajózási lehetőséggel
jún. 17-26., júl. 1-10. 134900 Ft/fő

SZEPESSÉG GAZDAG VÁROSAI
3 nap 2 éj

busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli kirándulások
jún. 24-26., aug. 27-29., okt. 7-9.

26900 Ft/fő

TÁTRA LEGSZEBB TÁJAI
3 nap 2 éj

busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások
máj. 6-8., júl. 22-24., szept. 16-18.

24900 Ft/fő

PRÁGA-KARLOVY VARY-CESKY KRUMLOV
4 nap 3 éj

busz, idvez,, 3 éj háromcsillagos szállodában
reggelivel, kirándulások,

Kozel sörgyár látogatás kóstolóval,
Becherovka múzeum belépő

márc. 12-15. 36900 Ft/fő
ápr. 21-24., máj. 13-16., jún. 2-5.,

júl. 7-10., aug. 18-21., szept.17-20., okt. 1-4.,
okt. 22-25. 39900 Ft/fő

CSEH VÁRAK ÉS KASTÉLYOK
4 nap 3 éj

busz, idvez, 3 éj négycsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, sörgyárlátogatás

sörkóstolóval, városnézések, kirándulások
máj. 19-22., júl. 14-17., szept. 8-11.

44900 Ft/fő

DREZDA-BERLIN-
POTSDAM-PRÁGA

5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos szállodákban,

svédasztalos reggeli, sörfőzde látogatás
kóstolóval, városnézések, kirándulások

jún. 18-22., aug. 17-21. 68900 Ft/fő

BAJOR KASTÉLYOK ÉS MÜNCHEN
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások

jún. 2-5., aug. 4-7., szept. 17-20
57900 Ft/fő

BAJOR KÖRÚT
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások,

városnézések
máj. 19-22., szept. 3-6. 59900 Ft/fő

GRAZ ÉS STÁRJERORSZÁG
3 nap 2 éj

busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások,

városnézések
máj. 6-8., szept. 23-25. 39900 Ft/fő

SALZBURG-SALZKAMMERGUT
ÉS A SASFÉSZEK

4 nap 3 éj
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos

vendégfogadóban, svédasztalos reggeli,
kirándulások

máj- 19-22., jún. 18-21., aug. 4-7.,
szept. 29-okt. 2. 47900 Ft/fő

KARINTIA HEGYÓRIÁSAI ÉS TAVAI
4 nap 3 éj

busz, idvez, 3 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások

jún. 9-12. 59900 Ft/fő

SVÁJC
6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj háromcsillagos szállodákban,
svédasztalos reggeli, kirándulások

júl. 14-19., aug. 24-29. 109900 Ft/fő

PÁRIZS-VERSAILLES-LOIRE VÖLGYE-
STRASBOURG

7 nap 6 éj
busz, idvez., 6 éj háromcsillagos szállodákban

svédasztalos reggelivel, kirándulások,
városnézések

júl. 11-17.114900 Ft/fő

VEVELENCEI HÉTVÉGE
3 nap 2 éj

busz, idvez, 2 éj négycsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli,

kirándulások a program szerint
márc. 26-28.39900 Ft/fő
máj. 6-8., jún. 24-26., aug. 19-21.,
szept. 23-25.41900 Ft/fő

ÉSZAK-OLASZ KISKÖRÚT 4 nap 3 éj
busz, idvez., kirándulások, 3 éj háromcsillagos

szállodában, svédasztalos reggeli, kirándulások
máj. 13-16., júl. 7-10.,

szept. 15-18. 52900 Ft/fő

TOSZKÁN TÁJAKON
5 nap 4 éj

busz, idvez., 4 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások

ápr. 29-máj.3., jún. 10-14., júl. 27-31.,
szept. 10-14., okt. 5-9. 79900 Ft/fő

FIRENZE-RÓMA-VELENCE
6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj szállás három és négycsillagos
szállodákban reggelivel, kirándulások,

városnézések
máj. 11-16., szept. 27-okt. 2. 87900 Ft/fő

MILÁNÓ ÉS A TÓVIDÉK
5 nap 4 éj

busz, idvez, 4 éj szállás háromcsillagos
szállodában, svédasztalos reggeli, városnézések

máj. 12-16., szept. 3-7.59900 Ft/fő

MOLTO BELLA ITÁLIA
8 nap 7 éj

Caserta-Sorrento-Capri-Nápoly-Pompei-
Róma-Orvieto-Bologna

bjsz, idvez, 7 éj három és négycsillagos
szállodákban reggelivel, városnézések

jún. 4-11., szept. 3-10.124900 Ft/fő

TRIESZT-DOBERDÓ-ISONZÓ
4 nap 3 éj

busz, idvez, 3 éj háromcsillagos tengerparti
villákban, svédasztalos reggelivel, kirándulások

máj. 26-29., szept. 17-20.56900 Ft/fő

SZLOVÉNIA KINCSEI
4 nap 3 éj

busz, idvez., kirándulások, 3 éj négycsillagos
szállodában, svédasztalos reggeli

máj. 5-8., okt. 29-nov.1.46900 Ft/fő
jún. 4-7., júl. 14-17., aug. 11-14.,

aug. 18-21., szept. 17-20.49900 Ft/fő

ISZTRIAI KÖRÚT
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj kétcsillagos szállodában,
svédasztalos félpanzió, kirándulások (Krk, Rabac,

Pula, Rovinj, Porec, Motovun, Hum, Rijeka)
jún. 9-12., szept. 24-27. 42900 Ft/fő

jún. 16-19., jún. 19-22., szept. 15-18.,
szept. 18-21., szept. 21-24. 44900 Ft/fő

HORVÁT GASZTRO-TÚRA
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj kétcsillagos szállodában,
svédasztalos felpanzióval, Krk-szigeten

hangulatos taverna, borospince-étterem,
sonkák háza stb. meglátogatása sok-sok

kóstolóval, kirándulások (Rijeka, Opatija, Krk)
máj. 26-29., szept. 8-11. 49900 Ft/fő

ÉSZAK DALMÁT KÖRÚT NYARALÁSSAL
6 nap 5 éj

busz, idvez, 5 éj szállás egy fantasztikus, minden
igényt kielégítő szállodakomplexum

háromcsillagos szállodájában (Aquaparkkal),
svédasztalos félpanzió, kirándulások (Sibenik

Trogir, Primosten, Zadar,
fakultatív Krka Nemzeti Park)

máj. 22-27.89900 Ft/fő
jún. 12-17.94900 Ft/fő

DALMÁT KÖRÚT MANDARIN ÜNNEP IDEJÉN
5 nap 4 éj

busz, idvez., 4 éj három / négycsillagos
szállodában a Makarskai Riviérán svédasztalos
félpanzió, vidám-zenés mandarinszüret, 3 kg
mandarin/fő, neretvai fotószafari kishajóval,

városnézések-Dubrovnik, Split, Mostar
okt. 1-5., okt. 8-12.

háromcsillagos szállodában88900 Ft/fő
négycsillagos szállodában92900 Ft/fő

SZEZONZÁRÓ PIKNIK AZ OLIVAFÁK
ÁRNYÉKÁBAN

6 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj szállás kétcsillagos

szállodában svédasztalos félpanzióval, részvétel
egy fantasztikus pikniken az olivamezőkön,

vrbniki bor-sajt-sonka kóstolós program
szept. 29-okt. 2. 49900 Ft/fő

30
01
29

/fő

Prága-Karlovy vary-KutnaHora

velencei Hétvége
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NE ENGEdJÜNK a MoCSoKNaK!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

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

A közalkalmazotti jogviszony idő
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b. 
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
Rendszergazdai feladatok ellátása az 
Érdi Tankerületen belül változó mun-
kahelyen. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, Programtervező 
informatikus főiskolai vagy felsőfokú 
számítástechnikai programozó OKJ-s 
végzettség vagy rendszergazda felsőfo-
kú OKJ-s végzettség, 
• Magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség, nem áll 
foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt 
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: 90 napnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
a büntetlen előélet igazolására, vala-
mint annak igazolása, hogy nem áll 
foglalkozástól való eltiltás alatt, iskolai 
végzettséget igazoló okiratok másola-
ta, szakmai önéletrajz 

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető. 
A pályázat benyújtásának határ
ideje: 2015. november 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Pintérné Bernyó 
Piroska nyújt, a 06 23 365 140-os tele-
fonszámon.

A pályázatok benyújtásának mód
ja: Elektronikus úton Pintérné Bernyó 
Piroska részére a gardonyi.erd@gmail.
com e-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határide
je: 2015. november 25. 

PÁLyÁ z AT
az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

rendszergazda munkakörének betöltésére

Roma 
ügyfélfogadás

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, 

Rafael Attila hétfői és szerdai 
napokon 13 és 15 óra között 
ügyfélfogadást tart a Polgárok 

Háza 204-es szobájában.
Telefon: 522-300/297-es mellék

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.

MEGHíVÓ
Az Érdi Horvát Önkormányzat

közmeghallgatást tart
2015. december 1-jén 

(kedden) 18 órától
a Polgárok Háza 
Dísztermében

2030 Érd, Alsó utca 3.

2015. ÉVI KÖZMEGHallGaTÁS
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 

54. §-a alapján, a 311/2014. (XII.18.) határozatában 
foglaltakra figyelemmel,

2015. november 26-án, 17.00 órától
KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Helyszín: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
A közmeghallgatáson a megjelentek közérdekű kérdést 

és javaslatot tehetnek.

MEGHíVÓ
az Ófalu – Újfalu Településrészi 

Önkormányzat
2015. november 19-én, csütörtökön

17 órakor kezdődő ülésére.
az ülés helye: volt II. Lajos Általános 

Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)

A közalkalmazotti jogviszony időtar
tama: Határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Iskolai könyvtárosi feladatok 
ellátása (kölcsönzés, elektronikus állo-
mánygondozás, könyvtárhoz kapcsolódó 
szakmai tárgyú adminisztratív feladatok), 
gyermek és felnőtt programok szerve-
zése, lebonyolítása az Érdi Tankerületen 
belül változó munkahelyen.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, szakirá-
nyú képesítés, büntetlen előélet, cselek-
vőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt je
lent: könyvtárosi, minimum 1 éves szak-
mai tapasztalat, legalább 1–3 év szakmai 
tapasztalat,
felhasználói szintű MS Office (irodai alkal-
mazások), ECDL
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: 90 napnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
iskolai végzettséget igazoló okiratok má-
solata, szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének idő
pontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását kö-
vetően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határide
je: 2015. november 29. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt Pintérné Bernyó Piroska 
int. vezető nyújt, a 06/23/365-140-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Érdi Tan-
kerület címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/123/760-7/2015, valamint a mun-
kakör megnevezését: könyvtáros. 
Elektronikus úton Pintérné Bernyó Pi-
roska igazgató részére a gardonyi.erd@
gmail.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. december 2. 

PÁLyÁ z AT
Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

könyvtáros munkakörének betöltésére

Pályaválasztási kiállításra várta a fiatalokat a 
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
no vember 12-én, hogy a térség diákjai minél szé-
lesebb körű tájékoztatást kapjanak a választható 
szakmák, továbbképzések terén.

A rendezvényt immár ti-
zenegyedik alkalommal tar-
tották meg a Batthyány isko-
lában. Mint Rozgonyi János 
igazgatótól megtudtuk, hu-
szonhét középiskola mutat-
kozott be a kiállításon – ér-
keztek intézmények Dabas-
ról, Székesfehérvárról, Bu-
dapestről, Vácról és Kápol-
násnyékről is, de természe-
tesen az érdiek is képvisel-
tették magukat. A diákok 
szintén több településről ér-
keztek, s mintegy ezren láto-
gattak el a nyílt napra.

A rendezvény évről évre 
népszerűbb: egyre több a ki-
állító és a látogató is. Termé-
szetesen mindenkinek volt 
ideje és módja körüljárni a 
standokat, ahol nemcsak 
prospektusokkal, tájékozta-
tó füzetekkel várták a kö-
zépfokú oktatási intézmé-
nyek tanárai és diákjai az 
érdeklődőket, hanem bemu-
tatókkal, állatsimogatóval, 
totóval, kvízzel is.

Nagyon népszerű volt pél-
dául a Dabasi Kossuth Zsu-
zsanna Szakképző Iskola 
standja, ahol az iskola diák-
jaival közösen marcipánfi-

gurákat készíthettek a nyol-
cadikosok. – Nagyon jó isko-
la a miénk, mindenkinek 
ajánlom: sok szakma van, 
kedvesek a tanárok és még 
kollégiumunk is van – mond-
ta mosolyogva az egyik mar-
cipánokat gyurmázó fiatal 
lány.

A halásztelki Bocskai Ist-
ván Református Oktatási 
Központ asztalánál is sok 
volt az érdeklődő: innen kis 
virágkosárkákat vihettek 
haza a gyerekek.

A műszaki irányultságú 
fiatalokat látványos bemuta-
tókkal várták a középisko-
lák. Kitelepült különleges 
szerszámaival, műszereivel 
a BKV tanműhelye is, mint 
megtudtuk, több szakiskola 
– köztük az érdi Kós Károly 
– diákjai is itt töltik szakmai 
gyakorlatukat a duális kép-
zés keretében.

A váci Táncsics Mihály 
Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola apró tanyasi udvart 
varázsolt a tornacsarnokba. 
– Reméljük, néhány kör-
nyékbeli gyereknek fel tud-
juk kelteni az érdeklődését, 
és minket választ. Igaz, Vác 

nincs közel Érdhez, de van 
kollégiumunk. Mi gazdakép-
zést is indítunk, ami egyike 
a hiányszakmáknak, tanuló-
ink ösztöndíjban részesül-
nek: három éven keresztül 
havi tíz-harmincezer forin-
tot kapnak. Olyan gyereke-
ket várunk, akik szeretnek 
és tudnak dolgozni – mondta 
Duhonyi Tibor, az intéz-
mény tanára, hozzátéve: lo-
vas képzést is indítanak, sőt, 
az országban egyedülállóan 
elindították a zsokéképzést 
is. A pedagógus tapasztala-
ta szerint a fiatalok érdek-
lődnek a mezőgazdaság 
iránt, évek óta túljelentkezés 
van az intézményükben.

A nyolcadikosok körében 
vonzó a rendészeti, katonai 
képzés is, és nem csak a fiúk 
körében: a Honvédelmi Mi-
nisztérium toborzóstandjá-
nál több lány is álldogált. A 
Sóskútról érkező Diána kér-
désünkre elmondta, régóta a 
katonai pályára készül, mint 
mondta, édesapja vadász és 
nagyon érdekli őt a lövészet.

Volt olyan fiatal, aki a ven-
déglátás iránt érdeklődött, 
mások még tanácstalanok 
voltak, és természetesen sok 
fiatal a gimnáziumi oktatást 
szeretné választani – nem 
véletlen, hogy az érdi Gárdo-
nyi iskola szórólapja egy óra 
leforgása alatt szinte el is 
fogyott.

Mint Bott Katalin szak-
képzési tanácsadótól meg-
tudtuk, nagyon népszerűek 
a diákok körében a szakács, 
cukrász, felszolgáló, illetve 
az idegenforgalommal kap-
csolatos szakmák, és sokan 
érdeklődnek a rendészet, 
katonaság iránt. A szakem-
ber elmondta azt is, annak 
érdekében, hogy a diákok 

minél közelebbről megismer-
kedjenek az egyes szakmák-
kal, megyeszerte üzemláto-
gató rendezvényeket szer-
veznek hetedik és nyolcadik 
osztályos diákoknak, nagy 
sikerrel.

Pest megyében az érdi pá-
lyaválasztási kiállítás volt 
az utolsó ilyen rendezvény: 
az ősz folyamán Gödöllőn, 
Vácott, Vecsésen, Tökölön, 

Sülysápon és Cegléden tar-
tottak még hasonló road-
show-t a fiataloknak. Ezek a 
rendezvények nagyon nép-
szerűek, hiszen – ahogy az 
egyik batthyánys végzős 
diák mondta – nézelődni, tá-
jékozódni az interneten ke-
resztül is lehet, ám itt azon-
nal választ kaphatnak a fel-
merülő kérdéseikre.
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A mezőgazdász egyike a hiányszakmáknak, ám évek óta túljelentkezés van a váci szakképzőben

A műszaki irányultságú fiatalokat látványos bemutatókkal várták a 
középiskolák

Hogyha elindul a vonat…
Az érdi végzős diákok mintegy fele helyhiány miatt nem tud 
jelenleg érdi középiskolában továbbtanulni. A városvezetés 
új gimnáziumi osztályok indítását tervezi, részben a Batthyá-
ny iskolában, részben az átalakuló Telekiben, erre azonban 
még pár évig várniuk kell a fiataloknak.
Megkérdeztünk néhány végzőst, akik a Batthyány iskolába 
járnak, hogy az ő választásukat mennyire befolyásolja az ott-
hon és az iskola közötti távolság. A fiatalok közül többen úgy 
nyilatkoztak: szívesen tanulnának a közelben, de ha kicsit tá-
volabb találnak megfelelő iskolát, vállalják az utazást is.

Nyílt nap a Kósban
Szerdán tartotta hagyományos nyílt napját a Kós Károly Szak-
képző Iskola, előadásokkal és foglalkozásokon mutatva be az 
általuk oktatott különböző szakmákat. A megnyitón 
Weszprémy Barna iskolaigazgató azt mondta el a szülőknek, 
milyen szempontok szerint érdemes gyermeküknek iskolát 
választani: ha a család bizonytalan a szakmaválasztás kérdé-
sében, érdemes az általános iskolai tanárok véleményét is 
megkérdezni. Az igazgató arra is felhívta a megjelentek fi-
gyelmét, hogy iskolájuk ugyanolyan képzést nyújt tanulóik-
nak, mint a fővárosi intézmények.
– Gyakran jelent problémát, hogy a diák a napi többórás uta-
zástól elfárad, nem tud rendesen felkészülni a következő nap-
ra, és egyre frusztráltabb lesz – mondta Weszprémy Barna az 
Érdi Televíziónak adott interjújában.
Az idei nyílt napon is nagy volt az érdeklődés, a sláger most is 
a rendészeti képzés volt. Az iskola új szakiránnyal nem készül 
a következő tanévre, szakgimnáziumi képzésben az irodai 
asszisztens, autószerelő, kereskedő, szakközépiskolai képzés-
ben festő, villanyszerelő, vendéglátó, központifűtés-szerelő, 
karosszérialakatos, no meg a rendészeti szak indul majd.

Pályaválasztási roadshow a Batthyányban

Tanyasi udvar  
a tornacsarnokban

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

További akciónk: facebook.com/Concordia-Therm Kft.

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

30
03

19

Homlokzati
Hőszigetelő rendszer

1,5mm vakolattal
5 cm 1724 Ft/m2

6 cm 1879 Ft/m2

7 cm 2034 Ft/m2

8 cm 2189 Ft/m2

10 cm 2439 Ft/m2

12 cm 2809 Ft/m2

14 cm 3119 Ft/m2

16 cm 3429 Ft/m2

18 cm 3739 Ft/m2

20 cm 4049 Ft/m2

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

eps-100
lépésálló
2 cm 360 Ft/m2

3 cm 540 Ft/m2

4 cm 720 Ft/m2

5 cm 899 Ft/m2

6 cm 1080 Ft/m2

táblás ásványgyapot

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

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

gipszkarton
profilok

12,5 mm 489 Ft/m2
gipszkarton

λλD=0,035 W/mk!

λλD=0,039 W/mk!

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

λλD=0,039 W/mk!
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November 13-án tartotta 
első nyílt napját az Érdi Vörös-
marty Mihály Gimnázium. Az 
intézmény tanulmányi verse-
nyekkel, laborbemutatóval és 
műveltségi vetélkedővel várta 
a nyolcadikosokat, illetve az 
intézmény iránt érdeklődő 
szülőket.

A Vörösmarty gimnázium-
ban már hagyomány, hogy a 
nyílt napok nem óralátogatás-
ról, hanem versenyekről, vetél-
kedőkről, bemutatókról szól-
nak. A diákok múlt pénteken 
történelem, biológia és kémia 
tantárgyakból vehettek részt 
külön-külön írásbeli versenye-
ken, amit laborbemutató és já-
tékos irodalmi, műveltségi ve-
télkedő követett. Most pénte-
ken pedig matematikából és 
fizikából tart az intézmény 
összevont tanulmányi ver-
senyt, látványos fizika-show-
val. A programokon keresztül 
a diákok és a szülők bepillan-
tást nyerhetnek a gimnázium 
mindennapjaiba is.

– Versenysorozatunk már 
számos tantárgyat érint, és év-
tizedekre nyúlik vissza. Cé-
lunk, hogy a diákok tudása a 
felvételi időszakhoz közeledve 
összerendeződjön, megméret-
tessen, emellett szeretnénk 
motiválni őket a pályaorientá-
cióban is, hogy eldönthessék, 
milyen területen kívánnak to-
vábbtanulni – mondta lapunk-
nak Szilasné Mészáros Judit 
igazgató, hozzátéve: a verse-
nyek igen népszerűek, és nem-
csak érdi, hanem környékbeli 
iskolákból is érkeznek nevezé-
sek. 

– Az idei nyílt nap különle-
gessége, hogy november 13-

án a magyar munkaközösség 
játékos műveltségi vetélkedőt 
is szervezett a nyolcadiko-
soknak, ami idén még nem 
számít bele a versenybe, de 
terveink szerint jövőre már 
igen – tette hozzá az igazga-
tónő.

A versenyeknek természete-
sen van tétjük is: minden tárgy 
esetében az első négy helye-
zett mentesül a szóbeli felvételi 
vizsga alól (ha tagozatra je-
lentkezik), azaz megkapják az 
erre a vizsgarészre adható 
maximális ötven pontot. – Idén 
kiemelkedően sokan jelent-
keztek tanulmányi versenye-
inkre: kémiára és biológiára 
körülbelül százan, a történe-
lemre pedig 35–40-en – zárta 
szavait az igazgató.

Az intézménynek nem ez 
volt az első ismerkedést, tájé-
kozódást célzó rendezvénye: 
szeptemberben szülői érte-
kezletet tartottak a felvételi-
zők szüleinek, akiket most is 
szeretettel vártak: a gimna-
zisták és tanárok kalauzolá-
sával megtekinthették az ál-
latházat és a laboratóriumot, 
mialatt a csemeték a feladato-
kat írták. Amint a diákok vé-
geztek a versennyel, ők is 
részt vehettek a bemutatón. 
Különleges élményekkel gaz-
dagodhattak mind a gyere-
kek, mind a kísérők: a labor-
bejárás mellett kígyóetetés, 
pitonsimogatás, rágcsáló-
mustra is szerepelt az „étla-
pon”, nem mellesleg pedig be-
tekinthettek a gimnazisták 
mindennapjaiba is, hiszen a 
terráriumok lakóit az ide járó 
gyerekek gondozzák, etetik. 
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Érdi döntőse van az idei 
Aranyanyu díjnak: Nyikes 
Fatimét, a Buda-környéki Lá-
tássérültek Közhasznú Egye-
sületének alapítóját és elnökét 
a szociális területen dolgozó 
kategóriában jelölték munka-
társai.

A Buláke alapítója felnőtt-
ként veszítette el látását. Mi-
után feldolgozta ezt a traumát, 
úgy döntött: megváltozott kö-
rülményei ellenére boldog, tel-
jes életet fog élni: korábban vi-
rágkötőként dolgozott, de to-
vábbképezte magát, szociális 
munkás, szervezetfejlesztő 
szupervizor, gyógypedagógi-
ai asszisztens lett, és megala-
pította a Buda-környéki Látás-
sérültek Közhasznú Egyesüle-
tét, melynek azóta is elnöke – 
derül ki a Richter Aranyanyu 

Díj honlapján olvasható bemu-
tatásból.

A tízesztendős Buláke ma 
már nemcsak a látássérültek 
körében ismert: azon kívül, 
hogy rehabilitációs foglalkoz-
tatással, érdekképviselettel és 
információnyújtással foglal-
koznak, gyógy masszázs szol-
gáltatást nyújtanak több hely-
színen – az érdi szakrendelő-
ben is. Ahogy a honlap fogal-
maz: aktív, önfenntartó, lelkes 
közösségük az élő példa min-
den társadalmi előítélet meg-
cáfolására, a testi-lelki egész-
ségére gondosan figyelő 
Nyikes Fatime pedig a csapat 
mozgatórugója.

– Mikor megtudtam, hogy a 
kollégáim jelöltek erre a díjra, 
nagyon meglepődtem, és ter-
mészetesen örültem és meg-
hatódtam, hiszen ez nagyon 
nagy elismerés egy vezetőnek 
– mondta lapunknak Nyikes 
Fatime. Egyesülete nagyon 
sok mindent elért az elmúlt tíz 

esztendőben, de az elnöknek 
természetesen most is vannak 
tervei: szeretnék megvásárol-
ni székhelyüket, amit most 

bérelnek. E cél eléréséhez töb-
ben is felsorakoztak Nyikes 
Fatime és a Buláke mellett: 
tavaly Zorán tartott nagy si-
kerű koncertet a javukra, idén 
októberben pedig a Budapest 
Bár.

– Nagy segítséget jelent szá-
munkra az is, hogy nyertünk 
egy adományvonalat, amin 
keresztül bárki támogathat 
minket. Az Aranyanyu díjra 
történő jelölés is az egyesület 
javát szolgálja, hiszen a rólam 
szóló kisfilmen keresztül töb-
ben megismernek minket, és 
számomra ez a fontos. Az, 
hogy nyerek-e, nem számít. 
Különben is, itt minden döntős 
nyer, hiszen bemutathatja, 
népszerűsítheti azt, amiért 
dolgozik. Mindannyian, akik 
szerepelünk a listán, olyasmi-
vel foglalkozunk, amit fontos-
nak ítélünk, és ami mellé má-
sokat is szeretnénk odaállíta-
ni, és erre ez a díj nagyon jó 
lehetőség – hangsúlyozta 
Nyikes Fatime.

A díj célja, hogy olyan segítő 
foglalkozású nőket kutasson 
fel, mutasson be és díjazzon, 
akik mindennap bizonyítják 
különleges erejüket, kiválósá-
gukat. Négy kategóriában le-
hetett jelölni: pedagógus, 
egészségügyi szakdolgozó, 
orvosnő, illetve szociális terü-
leten dolgozó.

Érdemes megemlíteni, hogy 
van már egy érdi Aranyanyu: 
a pedagógus kategóriában 
2012-ben a két autista fiút ne-
velő, saját iskola alapításán 
dolgozó Kovács Adrienn 
nyerte meg a közönségdíjat.
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Az internet veszélyei
Tagadhatatlan, hogy az in-

ternet forradalmi változást 
hozott az életünkbe, de amel-
lett, hogy jelentősen megköny-
nyítette az információszer-
zést, nem kevés veszélyt is 
hordoz magában, ha nem va-
gyunk elég körültekintőek – 
mutatott rá Pintér Imre bűn-
megelőzési tanácsadó, aki az 
Internet veszélyei címmel tar-
tott előadást a Gárdonyi Isko-
lában. 

Az Érdi Rendőrkapitányság 
munkatársai rendszeresen 
tartanak bűnmegelőzési elő-
adásokat a diákoknak az érdi 
Gárdonyi Géza Általános Isko-
la és Gimnáziumban, de a leg-
utóbbi rendezvényt a szülői 
munkaközösség kezdemé-
nyezte.

Csemetéink ugyanis gyak-
ran többet tudnak például a 
számítógép és az internet vilá-
gáról, mint mi felnőttek, de 
ugyanakkor roppant tapasz-
talatlanok és jóhiszeműek, 
ezért könnyen csapdába ejthe-
tők. Legfőképpen ezekre a 
csapdákra hívta fel a figyelmet 
Pintér Imre bűnmegelőzési ta-
nácsadó, aki hangsúlyozta: az 
internet egy roppant hasznos, 
speciális eszköz, amennyiben 
nem fordítjuk azt magunk el-
len!

A világhálót napjainkban 
elárasztották a rendkívül erő-
szakos tartalmak, amelyeket 
a gyermekek képtelenek fel-
dolgozni, ezért egyáltalán nem 
mindegy, mit töltenek le, mi-
lyen oldalakat látogatnak, 

mire használják a számítógé-
pet. Az internet- és játékfüggő-
ség olyan személyiségtorzu-
láshoz is vezethet, hogy a gye-
rek végül nem képes különbsé-
get tenni a virtuális világ és a 
valóság között. Ráadásul az 
internetes játékokban mindig 
ő a győztes hős, a valóságban 
meg – a beilleszkedési zavarai 
és visszahúzódó magatartása 
miatt – „lúzernek” érzi magát, 
és ezt megbélyegzésként éli 
meg, ezért a virtuális világba 
menekül – mutatott rá a ta-
nácsadó.

Természetesen nem csak a 
veszélyekről, a megelőzés le-
hetőségeiről is tájékoztatta a 
szülőket a tanácsadó: figyel-
jünk arra, milyen tartalmakat 
böngész a csemeténk, ha szük-
séges, tiltsuk le a nem kívána-
tosakat, de ne csak a számító-
gépen, hanem az okostelefonon 

is! Tudatosítsuk benne, hogy 
ami egyszer felkerül az inter-
netre, az bizony ott is marad! 
Kerüljék tehát az olyan szelfik 
megosztását, amelyeket ké-
sőbb megbánnak! Ha bántják, 
csúfolják vagy zaklatják a ne-

ten – akár a korosztályából, 
társai köréből, akár ismeretle-
nek –, fontos, hogy merjenek 
felnőttől tanácsot, segítséget 
kérni! A gyermek ugyanis 
egyedül nem képes feldolgozni 
az őt interneten ért támadáso-
kat, bezárkózik, kedvetlen 
lesz, ezt pedig észre kell venni, 
hisz nem biztos, hogy csak 
„kamaszos lázadás”, ha magá-
ra zárja a szobája ajtaját!

Hogy mindezt honnan kelle-
ne a szülőnek észrevenni? 
Egyszerű a válasz: onnan, ha 
rendszeresen jelen van a gyer-
meke életében. Ne mondjanak 
le a napi, legalább egyszeri kö-
zös étkezés „rítusáról”, ami-
kor mindenki bátran megnyí-
lik a családban, és elmondja, 
kiről, miről mit gondol, mit 
érez, mi foglalkoztatja – java-
solta Pintér Imre az iskolai elő-
adáson. n BÁlINT

A boldogság mindennap tanulható
Mint a közelmúltban lapunk-

ban is hírül adtuk, a Jobb Veled 
a Világ Alapítvány Boldogság-
programja Bali Edina Zsan-
na vezetésével városunkban is 
megkezdte működését.

A 10 hónapos, ingyenes 
programsorozat olyan boldog-
ságfokozó technikák megis-
mertetését és elsajátítását kí-
nálja fel az érdeklődőknek, 
amelyek bizonyítottan segítik 
az élet teljesebb, örömtelibb 
megélését. A programba bár-
mikor be lehet kapcsolódni, és 
a szervező abban bízik, hogy a 
klubtagok idővel egy erős kö-
zösséggé kovácsolódnak.

Itt semmi sem kötelező, ám 
érdemes részt venni a gyakor-
latokban, a kis csoportos vagy 
az egymás közti beszélgeté-

sekben, mert ezzel is egymást, 
egymás gondolkodásmódját 
építik. A havonta egyszeri ösz-
szejövetel során tulajdonkép-
pen csak megerősítik az inter-
neten elérhető napi és heti fel-
adatok jótékony hatásait, és 
felkészülnek a következő hó-
nap kihívásaira. A 10 hónapig 
tartó programot ugyan a talál-
kozások nélkül, egyedül is vé-
gigviheti bárki, ám a szemé-
lyes kapcsolatnak is fontos 
szerepe van a pozitív megélés-
ben.

A boldogságkutatók szerint 
a boldogság tanulható, ezért 
boldogságfokozó témákkal ha-
ladnak hónapról hónapra, és 
nyáron érnek a végére. A klub 
második összejövetelére tucat-
nyian voltak kíváncsiak, és 

csupán egyetlen férfi merész-
kedett a társaságba, aki a fele-
ségével érkezett. Mint kiderült, 
a többség a társaságot hiányol-
ja, sokan leginkább aludni jár-
nak haza a fővárosban vállalt 
munka után, ezért van szüksé-
gük egy közösségre, de talán 
ennél is jobban vágynak a jó 
benyomásokra és a pozitív 
gondolkodásmódra. „Szeret-
ném megtanulni azt a képessé-
get, hogy az apró dolgoknak is 
tudjak örülni – mondta egyi-
kük, de akadt a csoportban 
olyan is, aki boldognak érzi 
magát, és szeretné ezt mások-
nak továbbadni.

A Boldogság klub nem pszi-
chologizál, nem véleményez, de 
nem is tanácsol. Mindenkinek 
saját magában kell felismernie 

az élet szép oldalát. Volt egy 
olyan pár perces feladat, ami-
kor a klubtagok kettes párok-
ban a hónap legörömtelibb ese-
ményéről számoltak be egy-
másnak. Jó gyakorlat, mert 
hajlamosak vagyunk a pozitív 
dolgok mellett elmenni, a nega-
tív eseményeket meg felnagyí-
tani, ezért eltűnnek mögöttük 
azok az események, amelyek 
tulajdonképpen megszépítik 
az életünket.

A társas kapcsolatokra térve 
azt boncolgatták, kinek mit je-
lent egy másik emberrel kap-
csolatba kerülni. Nem a pár-
kapcsolat, hanem a mindenna-
pi emberi kapcsolatok, a közös-
ségi lét került középpontba. Ki-
mondva, átgondolva fontos és 
mély felismerések születtek. 
Őszintén: eszünkbe jutott vala-
ha is számot vetni arról, mennyi 
szép és örömteli dolog történt 

velünk az elmúlt héten, hónap-
ban? Felismertük-e magunk-
ban, hogy amikor énekelünk, 
az agyunk nem képes félni? 
Vagy gondoltunk-e arra, hogy 
adni nem csak kézzel megfog-
ható dolgokat lehet, hanem időt, 
odafigyelést, gondoskodást is 
nyújtunk egy másik embernek, 
akinek épp erre van szüksége? 
Egy pszichológus filozófiája így 
szól: ha kapsz valami jót, adj 
vissza egy kicsivel több jót, ha 
viszont rosszat kapsz, te egy 
kicsivel kevesebb rosszat adj! A 
legfontosabb, hogy egyensúly-
ban legyen az életünk.

Az érdi Boldogság klub no-
vember 24-én 17 órától tartja 
legközelebbi összejövetelét. A 
téma a társas kapcsolat lesz. A 
programról pedig a www.
boldogsagprogram.hu webol-
dalon olvashatnak bővebben.

n BE

A múlt héten rangos vendég, a 
Tajvani Kínai Köztársaság 
nagykövete látogatott el a Kor-
nélia utca egyik családi házá-
ba, hogy megismerkedjen azzal 
a tízgyermekes érdi családdal, 
amely a rászorulókat támogató, 
tajvani alap anyagi segítségével 
kezdhetett új életet. Az esemé-
nyen részt vett Aradszki And-
rás (Fidesz–KDNP) országgyű-
lési képviselő, energiaügyi ál-
lamtitkár is, akinek jelentős 
szerepe volt abban, hogy ez a 
jelentős támogatás célba érjen.

Bár korántsem fényűző az 
épület, a Kádas család mégis 
nagyon boldog volt, hogy novem-
ber 11-én már saját otthonában 
fogadhatta jótevőiket, akiknek 
jelentős része volt abban, hogy a 
tíz gyermekkel beköltözhettek 
ebbe a szerény családi ház-
ba.

Wen-Lung Tao, Tajvan 
nagykövete és Aradszki 
András országgyűlési kép-
viselő, államtitkár is eljött, 
hogy személyesen megis-
merkedjen az érdi Kádas 
családdal. Mielőtt a vendé-
gek megtekintették a ko-
rábban lakhatásra alkal-
matlan házból kialakított 
új otthont, az államtitkár 
felsorolta, mi valósulhatott 
meg a tajvani alapítvány 
támogatásából. Sikerült 
többek között kicserélni a meny-
nyezet elkorhadt gerendáit, ki-
alakítani a vizesblokkokat, így 
lett fürdőszoba és konyhai mo-
sogató is, valamint az elektro-
mos vezetékek biztonságos fel-
újítását és két szoba fűtési lehe-

tőségét is megoldották. Még ha 
szerénynek tűnnek is a körül-
mények, de mint kiderült, a ko-
rábbi állapotokhoz képest en-
nek a családnak óriási előrelé-
pést jelentett, hogy ide beköltöz-
hettek – fűzte hozzá Aradszki 
András, aki kiemelte, hogy a 
házat egyébként egy szerzetes-
rend vásárolta meg Kádasék 
számára.

Kérdésünkre, hogy egyálta-
lán, hogyan került a tajvani tá-
mogatás Érdre, Wen Lung Tao 
nagykövet kifejtette: Aradszki 
Andrástól – aki egyébként tagja 
a Magyar–Tajvani Parlamenti 
Baráti Társaságnak – értesült 
róla, hogy egy tízgyermekes 
érdi családnak igen nagy szük-
sége van a segítségre. Tajvan 
kormánya pedig a helyi civil tár-

sadalom összefogásával már 
évekkel ezelőtt létrehozott egy 
olyan pénzalapot, amely megfe-
lelő forrást biztosít ahhoz, hogy 
bármelyik országban támoga-
tást nyújtsanak a szociálisan 
rászoruló embereknek.

Mint kiderült, a Szeretet Föld-
je Alapítvány már elkezdte a ro-
mos ház felújítását, mi pedig 
hozzájárultunk a befejezéséhez 
– fejtette ki a nagykövet, majd 
hozzátette: Tajvan sem volt min-
dig jó helyzetben, és amikor sze-
gények voltunk, mi is kaptunk 
segítséget más országokból, 
most rajtunk a sor, hogy a támo-
gatást viszonozzuk. Kormá-
nyunk és civil társadalmunk 
egyetért abban, hogy részt kell 
vállalnunk a rászorulók megse-
gítésében, ezért több, humanitá-
rius célokat szolgáló programot 
indítottunk – nyilatkozta la-
punknak a tajvani nagykövet.

Ez a sikeres történet azonban 
egy igen hosszú folyamat ered-
ménye, amelynek a kulcsembe-
re szerényen meghúzódott a 

háttérben. Pedig Tarnóczi-
né Máriának és még jó né-
hány önkéntes kitartó 
munkájának köszönhető, 
hogy eddig eljutottak. 

– Kádas Krisztina az az 
édesanya, aki tízszer mon-
dott igent az életre. Tíz 
gyermeket hozott a világra, 
pedig a hely, ahol éltek, jó-
szerével egy rozzant sufni 
volt – mesélte Tarnócziné. 
– Elkezdtem kilincselni, 
megpróbáltam minden le-
hetőséget felkutatni ahhoz, 
hogy kiragadjuk ezt a csa-

ládot abból a borzalmas környe-
zetből, hiszen jóravaló, gondos-
kodó szülőkről van szó. Támo-
gatóink segítségével sikerült 
megvásárolni számukra ezt az 
akkor még meglehetősen le-
pusztult házat, majd a Szeretet 

Földje Alapítvánnyal ahhoz ke-
restük a támogatókat, hogy lak-
hatóvá tegyük az épületet. Me-
net közben kiderült, sokkal töb-
bet kell rákölteni, mint amire 
számítottunk, ezért kerestem 
meg Aradszki András ország-
gyűlési képviselőnket, hátha tud 
segíteni!

Isten csodálatos gondviselé-
se, hogy a tajvani nagykövet ép-
pen egy nappal előtte kínálta fel 
a szociális támogatásra szánt 
összeget – magyarázta Mária, 
majd azt is elárulta, hogy a ház 
rendbetételére csaknem kétmil-
lió forintot fordítottak, de ezt az 
összeget nemcsak a tajvani 
nagykövet, hanem rengeteg ha-
zai segítőkész ember adta össze.

– Bár a családnak továbbra is 
rengeteg nehézséggel kell meg-
küzdenie, óriási dolognak tar-
tom, hogy eddig eljutottunk! 
Természetesen a jövőben sem 
hagyom őket magukra – ígérte 
Tarnócziné Mária.

Kádas Krisztina a legkisebb 
gyermekkel a karjaiban megha-
tódva mesélte, nagyon hálás 
Tarnóczi Marikának. Bármi-
lyen gondjuk van, hozzá mindig 
bizalommal fordulhatnak. Ófa-
luban egy olyan kis házban lak-
tak, amelyben nem volt sem víz, 
sem fürdőszoba, de még mellék-
helyiség sem. A tető beázott, és 
alig fértek el. Ilyen körülmények 
között nagyon nehéz volt a gyer-
mekeket ellátni, de amit tudtak, 
megtettek értük. Lajoska, a leg-
kisebb fiúcska négyéves. Mint 
kiderült, azért kapaszkodott 
úgy édesanyjába, mert influen-
zás lett, ezért óvodába sem me-
hetett. Az előszobában a na-
gyobb nebulók rajzai sorakoz-
nak. Egyiken kék autó, a mási-
kon csendélet, szépek, színesek. 
A ház körül van egy kis kert is, 
amit örömmel gondoznak. Sze-
retnek itt lakni, jól érzik magu-
kat az új otthonukban.

n BÁlINT EdIT

Alapítványi és civil összefogással költözhettek új házba Kádasék

Tajvani adomány a tízgyermekes érdi családnak
Nyílt nap a VMG-ben Újabb Aranyanyu Érden?

Az Aranyanyu díj döntő-
seire november 22-ig le-
het szavazni az Arany-
anyu honlapján, az alábbi 
linken: aranyanyu.hu/dij 
Aki a Buda-környéki Lá-
tássérültek Közhasznú 
Egyesületét kívánja tá-
mogatni, az Adhat Vona-
lon keresztül megteheti, 
száma: 13600/37

Aktív, önfenntartó, lelkes közös-
ségük az élő példa minden tár-
sadalmi előítélet megcáfolásá-
ra, a testi-lelki egészségére gon-
dosan figyelő Nyikes Fatime pe-
dig a csapat mozgatórugója

Tajvan kormánya részt vállal a rászorulók megsegítésében

Kádas Krisztina az az édesanya, aki tízszer 
mondott igent az életre

Pintér Imre bűnmegelőzési ta-
nácsadó hangsúlyozta: az inter-
net egy roppant hasznos eszköz, 
amennyiben nem fordítjuk azt 
magunk ellen!
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Az egykor szebb napokat megélt, és ma ismét 
a magasabb osztályba igyekvő Tatabánya nem 
mondott le a feljutást jelentő helyek egyikének 
megszerzéséről.

A bajnokság közben is fo-
lyamatosan – főleg külföldi 
játékosokkal – erősítő vendé-
gek zsinórban három győzel-
met begyűjtve már felzárkóz-
tak a középmezőnyhöz, és 
profi csapatként működve 
egyre inkább meghatározó 
csapattá válnak a bajnokság-
ban.

A kilenc külföldi – hat 
olasz, két spanyol, egy szlo-
vák – játékossal felálló ven-
dégekre a hazaiak vezető-
edzője egy három belső védő-
vel felálló csapatot küldött 
pályára, míg a vendégek irá-

nyító játékosát az eddig belső 
védőként játszó Hontira bíz-
ta.

Jól kezdte a mérkőzést a 
hazai csapat. Egyenrangú 
partnere volt a sokkal esélye-
sebb vendégeknek, sőt egy 
kontra után Kelemen lövése 
alig ment el a jobb kapufa 
mellett. Válaszul a vendégek 
is egy távoli lövéssel kísérle-
teztek, eredménytelenül. Kö-
zel fél óra mezőnyjáték után, 
egy szögletből szerencsés 
góllal vezetést szereztek a ta-
tabányaiak. A bal oldalról 
belőtt labda átkerült a hosszú 
oldalra, és az őrizetlenül ma-
radt Giordano közelről a ka-
puba lőtt. Az első félidőben 
még egy lehetőség adódott a 
hazaiak előtt, de Gyurácz 
beadását a vendégkapus bra-
vúrral tolta szögletre.

A második félidőben is jó 
iramú, küzdelmes csatát ví-
vott a két csapat, igaz, kevés 
kapura lövéssel – ez elsősor-
ban a védelmeket dicséri. A 
hazai csapat kontrákra pró-
bált építeni, míg a vendégek 
hosszú indításokkal igye-
keztek támadásba dobni 
gyors csatáraikat. Az érdi 
csapatnak a védekezés mel-
lett sajnos nem maradt ereje 

a támadásokra. Rendre lét-
számhátrányban voltak az 
amúgy is jól játszó vendégvé-
delemmel szemben. A talál-
kozó a 79. percben végleg el-
dőlt. Egy gyors ellentáma-
dást követően a bal oldali 
beadásra középen egyedül 
érkező Folmer fejelt a léc 
alá. Hiába igyekezett a ha-
zai csapat az eredményen 
szépíteni, ezúttal a vendég-

kapu számára bevehetetlen 
volt, így az eredmény már 
nem változott.

A 17., egyben az utolsó őszi 
fordulóban november 22-én, 
vasárnap egy órakor Csepe-
len lép pályára az Érdi VSE. 
Győzelme esetén reménye 
van a jelenlegi kilencedik 
helyről előre lépni a bajnoki 
tabellán.

n HaRMaT JENŐ

A japán válogatott 13–10-re nyert 100 néző előtt 
az Érd Arénában a Honvéd ellen. Noha a japán 
vízilabdának nincs nagy hírneve – különösen 
Európában –, de azért megmutatták, hogy 
mennyire fejlődnek és bizony még mi is tanul-
hatunk tőlük – értékelt a meccs után a magyar 
szakvezető. 

A felkészülési mérkőzést a 
Honvéd kezdte jobban: Fejős 
és Illés góljaival két találat-
tal lépett meg a világligára 
és az Ázsia-bajnokságra ké-
szülő japánoktól a fővárosi 
klub. A hátrány felébresztet-
te a japánokat, akiknek fő 
céljuk a jövő évi riói olimpia, 
s oda csak az Ázsia-bajnok-
ság megnyerésével juthat-
nak ki. A két bekapott gól 
után az első negyed második 
felében három gólt rámoltak 
Kardos Gergelynek. Az első 
játékrészt így is a Honvéd 
nyerte 4–3-ra, úgy, hogy eb-
ből a magyar csapat kettőt 
ötméteresből szerzett. A má-

sodik negyedet remekül 
kezdte az ötletesen, kreatí-
van és rendkívül gyorsan 
játszó japán válogatott, 
amely egy 3–0-s sorozatot 
produkálva átvette a veze-
tést úgy, hogy tizenegy perc 
játék után centerük, Kenya 
Jasuda már a harmadik öt-
méterest hozta össze a Hon-
védnak, így neki hamar vé-
get ért a meccs. A nagyszü-
net előtti percekben a Vad 
Lajos irányította Honvéd is-
mét magára talált, s a pihe-
nőre 7–7-tel vonultak a csa-
patok. 

A második játékrészben 
némileg alábbhagyott a gól-

zápor, de a Honvéd egy em-
berelőnyből és egy ötméte-
resből szerzett góllal tudta 
tartani a lépést a japánok-
kal. A záró felvonásban az 
ázsiaiak megúszásból két-
szer is eredményesek voltak, 
s játékosaik gyakran úsztak 
üres területre, amelyekből 
könnyű gólokat szereztek. A 
negyedik negyedet 4–1-re 
megnyerő japán válogatott 
13–10-re nyert 100 néző előtt 
az Érd Arénában.

– Már régóta szerettük 
volna, hogy az Érd Aréná-
ban felnőtt vízilabda-mérkő-
zés is legyen. Most kapóra 
jött, hogy a japán válogatott 
itt edzőtáborozik, és az is, 
hogy nekünk szünet van a 
bajnokságban – mondta No-
vák Ferenc, az Érdi VSE el-
nöke, a Racionet-Honvéd ví-
zilabda szakosztályának ve-
zetője. Így megvalósult a 
szakvezető álma, hisz váro-
sában játszott csapata. – Ér-
dekes mérkőzés volt, függet-
lenül attól, hogy a japán vízi-

labdának nincs nagy hírne-
ve – Európában pláne –, de 
azért megmutatták, hogy 
mennyire fejlődnek és bi-
zony még mi is tanulhatunk 
tőlük. A lövések, az úszásuk, 
a játékosok kombinációja 
nagyon jók voltak – folytatta 
Novák Ferenc, aki hozzátet-
te: csapatunk nem úgy ját-
szott, ahogyan a tudása 
alapján erre számítani lehe-

tett, igaz, többször is játszot-
tak egymással a felek, tehát 
egy kicsit sablonossá vált a 
játék. – A japán válogatott-
nak nagyon fontos volt, hogy 
ennyi mérkőzést játszanak, 
miután a nagy ellenféllel, 
Kazahsztánnal küzdenek 
majd, hogy kikerüljenek a 
riói olimpiára – jegyezte meg 
Novák Ferenc.

n doMoNKoS BÁlINT

Noha egyelőre nincs felnőtt versenyzője az Érdi 
Úszó Sport Kft.-nek, így is szép számban képvi-
selte magát fiataljaival a százhalombattai rövid-
pályás országos bajnokságon, ahol a korkülönb-
séget áthidalva több szép eredményt értek el az 
érdiek.

A százhalombattai orszá-
gos bajnokságon az Érdi 
Úszó Sport Kft. sportolói kö-
zül Milák Kristóf 1500 m 
gyorsúszásban tizenharma-
dik, 400 m gyorson és 50 m 
pillangón egyaránt tizedik, 
míg 200 m pillangón tizen-
egyedik lett. Mindezt úgy, 
hogy 2000-es születésű, így 
korban (de nem időben) 
jócskán elmarad a felnőt-
tektől. A tizennégy éves, az 
Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztiválon korosztályában 
ezüstérmes Barócsai Petra 
sem vallott szégyent, a fel-
nőtt nők között 800 m gyors-
úszásban tizenegyedikként 
ért célba, míg 200 méteren 
épphogy lemaradt a döntő-
ről és a kilencedik lett, de 

100 m pillangón 10., 100 m 
gyorson 12. lett. 

Sós Dániel korban és 
eredményekben is rendkí-
vül közel van a felnőtt szint-
hez, amit jól mutat a szinga-
púri ifi világbajnokságon 
elért ezüstérme is, hisz a 
maga tizenhét évével az 
érdi csapatban ő számít a 
rangidősnek, s ez a meden-
cében is látható, mivel 100 m 
és 200 m vegyes úszásban is 
negyedik helyen érte a falat, 
míg 200 m hátúszásban az 
ötödik helyen végzett.

Tekauer Márk a rövidebb 
távokra specializálódott, s a 
rendkívül népszerű 50 m 
gyorson is tizenötödik lett, 
míg 50 m pillangón hetedik-
ként ért célba. A 200 m pil-

langó előfutamában a máso-
dik helyen ment tovább, úgy, 
hogy a magyar úszás egyik 
királyát, Cseh Lászlót is 
maga mögé utasította, de a 
döntőben aztán hatodikként 
zárt.

Kovács Benedek is mara-
dandót alkotott, hisz az elő-
futamok során negyedik lett 
100 m hátúszásban, majd a 
fináléban hatodikként vég-
zett, de emellett begyűjtött 
egy tizedik helyet is 200 m 
háton.

A Kovács Benedek, Sós 
Dániel, Tekauer Márk, Já-
nosi Kristóf öszetételű érdi 
vegyes váltó a negyedik he-
lyen ért célba 4x50 méteren, 
megelőzve például a Cseh 
Lászlót is a soraiban tudó 
egrieket.

Az Érdi Úszó Sport Kft.-
nek – mivel egyelőre „csak” 
utánpótlás versenyzői van-
nak – erőfelmérő volt a száz-
halombattai országos baj-
nokság. Nem szabad messze-
menő következtetéseket le-
vonni abból, hogy a többi 

versenyző a középmezőny-
ben zárt, s ezúttal érem nél-
kül maradt a csapat, hisz 
nagy a korkülönbség az érdi-
ek és a válogatott tagjai kö-
zött. A lányoknak különösen 
nehéz a dolguk, amikor pél-
dául az összetett világkupa-
győztes Hosszú Katinka is 
ott van a medencében, akit 

még válogatottbeli társai is 
alig tudnak legyőzni, nem-
hogy a fiatalok…

A jövő sok szép eredményt 
mutat az érdi úszóknak, 
akik néhány év múlva, ami-
kor „behozzák lemaradásu-
kat” fényes sikereket ünne-
pelhetnek: csak várjuk ki!

n d.B.  

Rövid időn belül három 
mérkőzést is játszik az ÉRD 
női kézi labdacsapata, 
amely november 18-án, 
szombaton a Siófok KC-t fo-
gadja az Érd Arénában, 
majd november 21-én, szom-
baton 14 órától a Kupagyőz-
tesek Európa Kupájának 
harmadik fordulójában a 
horvát ZRK Umag ellen lép 
pályára hazai környezet-
ben. Egy nappal később, va-
sárnap 13 órától már meg is 
tartják a KEK visszavágó-
ját, így nem mindennapi 
erőpróba elé néznek Szabó 
Edináék. Most minden tá-
mogatást meg kell adni a 

lelátóról is, hisz a Siófok el-
leni bajnoki meccsnek is 
rendkívül nagy a tétje, mi-
vel a győztes lépéselőnybe 
kerül. Az éllovas FTC-Rail 
Cargo-Hungaria és a máso-
dik helyezett Győri Audi 
ETO KC mögött ugyanis há-
rom tizennégy pontos csa-
pat van (sorrendben Duna-
újvárosi KKA, Érd, Siófok), 
s a triótól nem sokkal ma-
rad el az Ipress Center-Vác 
sem; de a DKKA-ra sem vár 
könnyű meccs, ugyanis a 
győriekkel játszik idegen-
ben, így az ÉRD–Siófok 
meccs győztese valószínű-
síthetően kétpontos előny-

ben lesz a riválisoktól. 
A  nemzetközi porondon a 
tavaly az EHF-Kupa legjobb 
négy csapata közé kerülő 
érdiek ismét megméretik 
magukat, ezúttal eggyel 
magasabb sorozatban, a 
Kupagyőztesek Európa Ku-
pájában a horvát ZRK 
Umagot kell legyőzni két 
érdi meccsen, mivel az el-
lenfél feladta pályaválasztói 
jogát. 

A horvát gárda két 
leggólerősebb játékosa min-
den kétséget kizáróan a két 
átlövő, Ana Jajcsevics és 
Jelena Vidovics, akik a má-
sodik fordulóban 36-szor 
vették be a svájci LK Zug 
Handball kapuját, így legin-
kább rájuk kell készülnie 
Szabó Edináéknak. n d.B. 

Az Érdi VSE sakkszakosztálya megrendezi a 2015. 
évi Mikulás-napi nyílt rapid sakkversenyét. A verseny 
időpontja: 2015. december 6. vasárnap 9.30–14.30-ig. 
Helyszín: Érdi VSE sporttelep (Érd, Ercsi u. 34.) A lebo-
nyolítás svájci rendszerben történik, 5 fordulóval. 

A mérkőzések gondolkodási ideje: 20–20 perc.
Helyezések eldöntése: Pontszám; Buchholz-érték; 

Berger-érték. 
Nevezést 30 versenyzőig fogadnak el a verseny nap-

ján 9 óráig. A nevezést le lehet adni a 0620-508-9637-es 
telefonszámon vagy a sakkpeti@gmail.com e-mail cím-
re, illetve nevezni lehet személyesen a helyszínen. Ne-
vezési díj: 500 Ft/fő.

Díjazás: 1. helyezett: 3000 Ft-os utalvány
2. helyezett: 2000 Ft-os utalvány
3. helyezett: 1000 Ft-os utalvány
4. helyezettől könyv-, illetve tárgyjutalmak

Légiósok győzelme: Érdi VSE–Tatabánya FC 0-2

Túl nagy falat volt a Tatabánya

Mestermérleg
limperger Zsolt (Érdi 
VSE): Ismét kevés helyze-
tünk volt, de az ellenfe-
lünknek is. Sajnos ők rúg-
ták az első gólt, és ez há-
rom pontunkba került. 
Megyünk Csepelre: győ-
zelem esetén elérjük célki-
tűzésünket, a 26 pontot.
Giordano Bruno (Tata-
bánya FC): Ez egy fontos 
győzelem volt számunkra, 
mert az Érd egy nagyon jó 
csapat. Férfias küzdelem 
volt a pályán, jól jött a 
győzelem és egy erős csa-
pat ellen megérdemelten 
nyertünk.

Érdi VSE–Tatabánya FC 0–2 (0–1)
Érd, Ercsi úti sporttelep, 300 néző.
Vezette: Csonka (Bornemissza, Vad)
Érdi VSE: Kertész – Csiszár, Ebedli (Palásthy, 70. perc), Hege-
dűs – Balázsovics, Csizmadia (Király M., 89. p.), Kovács Béla 
(Skita, 60. p.), Honti, Cservenka – Gyurácz, Kelemen.
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Tatabánya FC: Remo – Heras, A. Martinez, Lazar, Csemer 
(Bottone, 89. p.) – Giacomini, Kopunek, Portilla – Szabó Ri-
chárd (Pelagias, 58. p.), Marco (Folmer, 72. p.), Agüero.
Vezetőedző: Giordano Bruno
Gólszerző: Giordano Marco 27. perc, Folmer Krisztián 79. p.

Épül a pálya
Javában zajlanak a munkálatok az Ercsi úti sporttelepen, ahol a 
régi salakpálya helyét egy műfüves pálya veszi át. „Egy minden 
igényt kielégítő edzőpálya megépítése 120–130 millió forintba 
kerülne, de mivel ekkora összeg erre a célra nem áll a város ren-
delkezésére, közösen pályáztunk a kivitelezésre az Érdi VSE-vel 
az MLSZ-nél. A jelenlegi konstrukcióhoz szükséges mintegy 46 
millió forintnyi önerő a város költségvetésében elkülönítve sze-
repel. Bízunk benne, hogy a szabványos méretű, műfüves, vilá-
gítással ellátott pálya építése még idén elkezdődik – mondta el 
egy korábbi sajtótájékoztatóján T. Mészáros András, Érd polgár-
mestere. Bizakodása nem volt alaptalan: a pálya harmada már 
kész. n dB

RACIONET HONVÉD–JAPÁN VÁLOGATOTT 
10–13 (4–3, 3–4, 2–2, 1–4)
Érd aréna, 100 néző. Vezette: Kovács S., Fekete B.
Honvéd: Kardos – Illés 2, BORSÓS 2, Simon A., Fejős 1, FAZE-
KAS 3, Kovács Gergő 2. Csere: Kalanovics, Simon R., Kiss B., 
Reibel.
Edző: Vad Lajos
Japán: Tinamura – Takuma, OKAVA 2, Jasuda, Janasze 1, 
Siga 1, Hazui 1. Csere: Iida, TAKEI 2, Arai 1, Araki 2, ADACSI 3, 
Takata.
Szövetségi kapitány: Jodzsi Omoto
Gól – emberelőnyből: 4/2, ill. 5/2
Gól – ötméteresből: 4/4, ill. 1/1
Kipontozódott: Jasuda (11. perc), Simon R. (23. p.)

Meccsdömping

Az érdi csapatnak a védekezés mellett sajnos nem maradt ereje a támadásokra

Sakkverseny

A japán csapat az olimpiai kvótáért küzdött

Vízilabdameccs 
az Arénában

Úszó ob: itt a jövő generációja

A második negyedet remekül kezdte a japán válogatott

Milák Kristóf csak korban marad el a felnőtt mezőnytől
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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

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

erdiujsag.plt.hu  
e-mail címen, vagy  
a 06-23/520-117-es  

telefonszámon.
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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

A libereci világbajnoksá-
gon húsz ország vett részt és 
öt napon át tartott, hiszen 
több mint 2500-an verse-
nyeztek két teremben reg-
geltől éjfélig.

Érdről Révész Alicia, az 
Érdligeti Általános Is-
kola 2. b. osztályos ta-
nulója és párja, a 
diósdi Perendi Kris-
tóf, a XXII. kerületi 
Baross Gábor Általá-
nos Iskola 4. b. osztá-
lyos tanulója, csupán 
május óta táncolnak 
együtt, de olyan ösz-
szeszokott párossá 
váltak, amelyet kima-
gasló eredményük bi-
zonyít, összetáncol-
tak hét aranyat és két 
ezüstöt!

– Interneten talál-
tak egymásra a gyerekek – 
hallottuk az „örömszülőtől”, 
Révész Gabriellától, aki azt 
is elárulta, hogy Kristóf ke-
resett az internet világában 
megfelelő táncos partnert 
magának – és megtalálta! 
Kilenc kategóriában indul-
tak: bachata, merenge, cha-
cha-cha, rumba, szamba, 
jive, paso doble, angolkerin-

gő és négytánc. Mint meg-
tudtuk, Aliciának a szamba, 
Kristófnak a cha-cha-cha a 
kedvence.

– Annyira éltek, mosolyog-
tak és olyan jól táncoltak, 
hogy öröm volt őket nézni – 

mondta Alicia édesanyja, 
aki azt is hozzátette, hogy a 
gyerekeknek a felkészülésé-
ben segített Perendi Mátyás 
( Vörösmarty- d iák) és 
Maxmilián Bernadett, akik 
kilenc aranyat és egy ezüs-
töt hoztak haza a vb-ről, míg 
Perendi Dorottya (szintén 
Vörösmarty-diák) bronzér-
met.

– Nagyon jó volt a hangu-
lat, sokan szurkoltak és biz-
tattak bennünket, de a leg-
jobb, amikor felcsendült a 
magyar Himnusz. Nagyon 
sok barátot és ismerőst sze-
reztünk más országokból – 

mondta lapunknak 
Kristóf, Alicia pedig 
így emlékezett a 
versenyre: – Nagyon 
jól éreztem magam, 
jó volt hallani, ami-
kor táncunkat olyan 
sokan megtapsol-
ták. Sok külföldi ba-
rátom lett, akikkel 
alig várom, hogy 
újra találkozzunk a 
következő nagy ver-
senyünkön, az Eu-
rópa-bajnokságon, 
Moszkvában, amely 
tavasszal lesz.

A táncosok vegyes páros-
ként táncolnak a Stúdió 2000 
és a Fulldance Tse verseny-
zőiként, latin felkészítő ta-
náruk Dudás Ágnes, stan-
dardban Szűcs Simon.

Gratulálunk az ifjú világ-
bajnokoknak, aki nem mel-
lesleg jó tanulók is iskolájuk-
ban!

n TEMESI

Aranyaratás a táncparketten

Aliciának a szamba, Kristófnak a cha-cha-cha a 
kedvence

Gazdikereső

Stella 7 hónap körüli kedves, 
játékos, vidám kölyökszuka. 
Közepes testűre nő, még neve-
lésre szorul. Ivartalanítás után 
vihető el.

Lilla barátságos, 2 év körüli, 
közepes méretű, ivartalaní-
tott szuka kutyus. A belga ju-
hászokra jellemző tulajdonsá-
gokkal rendelkezik, Szeret 
labdázni, játékos, még neve-
lést igényel.

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

Ha örökbe fogadná Stellát vagy Lillát, vegye fel a kap-
csolatot az Alapítvány munkatársaival. Telefon: 06-30-
276-6071 vagy 06-30-910-6987, E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a 
www.siriusalapitvany.hu weboldalon.

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

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

AUTÓ/MOTOR

Eladó Seat Ibiza olcsón, metál kék
színben, 1,4 cm3, benzines, 5
ajtós kivitelben, nagyon jó mű-
szaki és esztétikai állapotban.
Tel.: 06-20/9-20-42-61.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25

82

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

VEGYES

Érdi lakótelepen az Edit u. 1/b
alatt, az Újhullám Fodrászat el-
őtt nov. 21-én 8-12-ig garázsvá-
sár lesz. (női és férfi ruhanemű
többségben). A teljes bevételt
a Tündérkert Óvoda részére
ajánljuk fel.

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

OKTATÁS

Gyakorlott pedagógus alsó tago-
zatos gyerekek korrepetálást
vállalja. Tel.: 06-70/530-5589.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

29
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REDŐNY

29
86
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Méretre, garanciával
Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

VÁLLALKOZÁS

29
14
23

AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

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
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Munkavédelem
Munkaruházat

29
93
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

ruhajavító
Érd, Diósdi út, András utca sarok
Tel.: 06-30-941-4497
Nyitva: kedd, szerda,péntek, szo.: 9–18, csüt.: 10–18
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TéliGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

éRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 28
72

28

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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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 29

49
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90 Érd, Budai út 6.
szám alatti régiségüzletünkben

borostyán és régiség
felvásárlás napi legmagasabb áron.

06-30-797-8398

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.

29
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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

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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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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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 28

48
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Fűnyírást, éjszakai takarítást vál-
lalok Érd és környékén. Telefon:
06-70/503-64-58.

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

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

ÁLLÁST KÍNÁL

SzerSzámkéSzítő,
illetve présszerszám beállító/karbantartó

géplakatoS
munkakörbe keresek szakmai

gyakorlattal rendelkező álláskeresőt,
azonnali felvétellel, újonnan létesült

üzemünkbe.

Munkarend:
2–3műszak,munkakörtől függően.

Munkavégzéshelye:
Sóskút (Pestmegye) ipari parkban.

Munkáltató:
KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.

Érdeklődni amunkával kapcsolatosan:
06-30-2744006 vagy 06-30-1936342

E-mail cím: tamastemesvari@kerox.net
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Női betaNított
muNkásokat
keresek, nagyobb létszámban,
azonnali belépéssel, újonnan

létesült ipari termelő üzemünkbe.

Munkarend: 2–3műszak,
munkakörtől függően.

Munkavégzés helye: Sóskút
(Pestmegye) ipari parkban.

Munkáltató: KEROX Ipari
és Kereskedelmi Kft.

Érdeklődhetnek: 06-30-2744006
vagy 06-30-1936342

29
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RAKTÁROSOKAT

ÉPÜLETGÉPÉSZ SZAKKERESKEDÉS
(Érd-Parkváros)

KERES
(dízel targoncavezetői engedéllyel).

Előny a víz-gáz-fűtés szerelői
tapasztalat.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.
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Sütőipari cég egyműszakos
betanított munkára,
azonnali kezdéssel keres

kollégákat. Munkába járáshoz
Érd központból buszt

biztosítunk. Kezdő jövedelem
nettó 88 000 Ft/hó.

A jelentkezéseket
telefonszámmal az

office@princesspek.hu
e-mail címre várjuk!
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Nemzetközi fuvarozó cég
GÉPJÁRMŰVEZETŐKET

keres
azonnali kezdéssel

Jelentkezni emailben:
soforallas@lasztra-cargo.hu vagy

telefonon: +36 70 686 5258
(munkanap 8-18 óra között)

Anglia-Ausztria viszonylatban.
C, E kategória szükséges,

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

A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres forgácsológépekre

gépbeállító
munkakörbe.

K Ö V e t e l M é N Y e K :
Erkölcsi bizonyítvány

Egészségügyi alkalmasság

é RD e K lŐDN I t e l e FONON :
06-23/886-451

06-20/376-0881 Skolits Róbert

JeleNtKeZNI SZeMélYeSeN:
Kludi SzERElvényEK Kft.
diósd, Homokbánya u. 75.

Skolits Róbert
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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

munkatársak jelentkezését várjuk.
T: 06-20-417-1665 29

04
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Újonnan nyíló érdi gyorsétterembe keresünk
étteremvezető-helyetteseket

és éttermi dolgozókat.
Jelentkezzminél hamarabb és kezdj

azonnal! Küldd el hozzánk önéletrajzodat a
jelentkezes2@workwayclub.hu e-mail címre
vagy hívd a 06/20-849-5137-es telefonszámot!
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Érdi benzinkútra
kútkezelőt és shop eladót
felveszünk. Szakirányú végzettség

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

29
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Érd és környékén kőművest (terv-
rajz ismeret, megbízhatóság,
pontosság) és segédmunkást
keresek. Kiemelkedő fizetés,
azonnali kezdéssel.Érdeklődni:
06-70/392-55-35.

Érdi cég azonnali kezdéssel
hosszú távra hidegburkolót és
mellé segédmunkást keres. Tel.:
06-30/25-66-053.

Gyakorlattal rendelkező cseme-
gepultos-eladót felveszünk. Te-
lefon: 06-30/582-12-80.

Magyarország egyik vezető médiapiaci vállalata
részére keresünk munkatársat

ÉRTÉKESÍTÉSI/
ÜGYFÉLKAPCSOLATI
MANAGER
pozícióba

Feladatok:
• Meglévő ügyfélkapcsolatok

folyamatos ápolása, a kije-

lölt földrajzi területen,

• Új ügyfélkapcsolatok

kialakítása, médiafelületek

és marketingkampányok

értékesítése,
• Ügyfélszerződések meg-

kötése,
• Hirdetési/marketing ajánla-

tok készítése,
• Tervezett hirdetési volu-

men megvalósulásának

biztosítása,
• Jelentések, kimutatások

készítése.

Elvárások:
• Középfokú végzettség,

• Felhasználói számítógépes

ismeretek:Word, Excel,

Internet,
• Jó kommunikációs készség,

•„B”kategóriás jogosítvány.

Acégáltal biztosítottmun-

kaeszközök, juttatások:

• Alapbér, bónusz,

• Vállalati mobiltelefon,

• Vállalati számítógép,

• Irodai infrastruktúra,

• Folyamatos továbbkép-

zések.
Munkavégzés helye: Érd

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal,
az info@inspireconsulting.hu címen. 30
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ÁLLÁST KERES

Női, férfi fodrász és gyógy pedi-
kűrös házhoz megy Érd és kör-
nyékén. Hívjon bizalommal: 06-
30/9-11-52-49.

Nyugdíjas ápolónő gyermek és
idős emberek felügyeletét,
gondozását vállalja. Telefon:
06-70/401-62-70

CSALÁDI HÁZ

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

LAKÁS

Érdi lakótelepen az Enikő utcá-
ban, 3. emeleti, erkélyes, felújí-
tott, 55 nm-es lakás eladó (hű-
tő, mosógép, WI-FI, kábeltévé).
A ház panelprogramban vesz
részt. Iá.: 13,5 millió Ft. Tel.: 06-
30/292-34-99.

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

TELEK

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

Érdliget, Gyöngyvirág utca, ÉPÍ-
TÉSI TELEK eladó. Telefon:
0630-2721-769, Bővebben:
ingatlan.com/21185482

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érd központjához közel, másfél
szobás, bútorozott, gépesített,
külön bejáratú lakás, parkolási
lehetőségel kiadó. Érdeklődni:
06-30/812-24-68.

PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

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

www.facebook.com/palatetok

Lapostetők csa
padékvíz

elleni szigetel
ése,

ereszcsatornák

l tt kivitelezé
se

or

komplett kivit
elez

12 év vízzárósá
gi garancia

ingyenes felm
érés és árajánl

at készítés

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.
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szakképzett vagy
gyakorlattal rendelkezdő
pékeket keresünk, valamint
szakképzett henteseket.
Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés, jó munkakörülmények,
előrelépési lehetőség.

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

Pára Príma
Érdi pékségünkbe
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Fűtés- és szanitertechnikai szakkereskedelmi cég
az alábbi munkakörben keres munkaerőt érdi munkahelyre:

GÉPKOCSIVEZETŐ
C kategóriás jogosítvánnyal (E kategória előny)

és érvényes GKI kártyával).
Jelentkezés szakmai önéletrajz e-mail
útján történő megküldésével az
szaboi@megatherm.hu címre.
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„Iskolakóstolgató”
az Érdligeti Általános Iskolában
Sok szeretettel várunk minden iskolába készülő  

nagycsoportos óvodás kisgyermeket és szüleit iskola- 
előkészítő foglalkozásunkra.

2015. december 3-án 16.30–17.30-ig

2030 Érd, Diósdi u. 95–99.
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Az ezerhétszáz éve Pannó-
niában született püspökre, 
Szent Mártonra emlékeztek az 
érdi iskolák, óvodák: lámpá-
sok fénylettek szerda és pén-
tek esete az utcákon, és sok 
kisdiák asztalára került ezen 
a napon libazsíros kenyér 
vagy épp Márton-napi süte-
mény.

Szent Márton, a pannóniai 
Savariában – ma Szombathely – 
született tours-i püspök a kö-
zépkor egyik legnépszerűbb 
szentje volt, kultusza hazánk-
ban is virágzott. Ma leginkább 
libalakomával ünnepeljük Már-
ton napját – persze ez a szár-
nyas is a szenthez kapcsolódik: 
a legenda szerint Márton, aki 
igen szerény ember volt, egy 
libaólban próbált elrejtőzni, 
amikor püspökké akarták meg-
választani, ám a libák elárulták 
a gágogásukkal.

Az ezerhétszáz esztendeje 
született, római légionáriusból 
lett püspök életét csodák és 
gyógyulások kísérték, már éle-
tében legendák keringtek jósá-
gáról. Több népszokás is kötő-
dik ehhez a naphoz: német 
nyelvterületen például lámpás-
sal vonulnak a gyerekek ezen a 
télkezdő, sötét napon. Ezt a szo-
kást vette át Érden több iskola, 
óvoda is: a Marianum Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskola megalakulása óta, 
azaz két és fél évtizede rendez 
ezen a napon lampionos felvonu-
lást.

– A Márton-nap idén sváb 
táncházzal indult: egy sziget-

csépi tánccsoport bemutatót 
rendezett a diákjainknak, majd 
táncházat tartottak a gyerekek-
nek és az érdeklődő szülőknek. 
Öt órakor átvonultunk az újvá-
rosi templomba, ahová sok óvo-
dás elkísért minket, és világí-
tott az iskolakóstolgató napun-
kon készített lámpással – szá-
molt be Márton-napi rendezvé-
nyükről Takácsné Tóth Noémi 
igazgatónő. A templomban a 
gyerekek megismerkedhettek a 
tours-i püspök életével, részben 
az intézményvezető, részben a 
diákok tolmácsolásában, hi-
szen a hatodikosok is előadtak 
egy jelenetet Szent Márton éle-
téből, német nyelven.

A nemrég alakult Pumukli 
nemzetiségi óvodában is nagy 
nap volt a szerdai: hetek óta ké-
szültek rá kicsik és nagyok, né-
met és magyar nyelvű verseket, 

dalokat tanulva, játékosan is-
merkedve a szent életével, a hoz-
zá kötődő sváb népszokásokkal, 
hogy hagyományt teremtsenek 
az új intézményben.

– Régi, német nyelvterületről 
származó szokás, hogy mikor 
rövidülnek a napok és egyre ke-
vesebb a fény, a gyerekek saját 
maguk barkácsolta lámpások-
kal kivonultak esténként az ut-
cákra. Népi játékok is kapcso-
lódtak ehhez az alkalomhoz: 
egy lovon ülő társuk eljátszotta 
Szent Márton legendáját – eleve-
nítette fel e sváb hagyományt 
Vargáné Magyar Erika óvoda-
vezető, hozzátéve: a világító fény 
Márton jó cselekedeteit szimbo-
lizálja, amit hordozóik szeretné-
nek eljuttatni a többi emberhez. 
Az ünnep egyébként már ráhan-
golódás a hamarosan elkövetke-
ző adventi időszakra.

– Német nyelvterületen ilyen-
kor egy mézeskalács-figurához 
hasonló süteményt sütnek, lin-
zertésztából: ez a Weckmann. A 
család annyifelé töri, ahányan 

vannak, és mindenki bekap egy-
egy falatot. Mi is sütöttünk süte-
ményt erre az alkalomra, igaz, 
nem ember-, hanem libaformá-
jút – tette hozzá az óvodavezető. 

A sütit november 11-én együtt 
ették meg a gyerekek, a szülők 
és az óvónők, majd lámpást ké-
szítettek, és a Márton-naphoz 
kötődő libás dalokat énekelve 
átsétáltak egy közeli étterembe, 
ahol zsíros kenyér és tea várta a 
családokat.

Ugyanezzel a menüvel végző-
dött a Batthyány iskola Márton-
napi mulatsága is – a sportisko-
la idén először rendezett ilyen 
programot. A gyerekek, tanítók 
és szülők a délután készített 
lámpásaikkal az iskolához kö-
zeli Rózsafüzér királynéja plé-
bániára sétáltak el, ahol Bilik 
János világi lelkipásztori mun-
katárs mesélt nekik Szent Már-
ton életéről, jó cselekedeteiről, 
és itt fogyasztották el az iskola 
által készített szendvicseket és 
teát.

A Fácán közben nemcsak 
az iskolások lampionjai égtek 
múlt szerdán, hanem a szom-
szédos óvodába járó gyerekek 
lámpásai is: ők a környező ut-
cákon sétáltak végig szüleik-
kel és óvó nénijeikkel, libás 
dalokat énekelve, pénteken 
pedig a Béke téri Szivárvány 
óvoda apróságai vonultak ki 
az utcára, méghozzá skótdu-
da-kísérettel: az intézmény-

ben több évre visszanyúló ha-
gyomány a Szent Márton-nap 
megünneplése.

– Ez a rendezvényünk több 
szempontból is nagyon fontos: a 
szülők ilyenkor betekintést kap-
nak az óvoda mindennapjaiba, 
felkeltjük a gyerekek figyelmét 
a néphagyományok iránt, nem 
beszélve érzelmi nevelésükről, 
hiszen Márton erényeivel, a sze-
retettel és a jósággal is megis-
merkedhetnek. A közös készülő-
dést, barkácsolást, süteményké-
szítést is nagyon fontosnak 
tartjuk – mondta lapunknak 
Kutasi Gáborné óvodavezető-
helyettes. 

Ez a nap meglepetést is tarto-
gatott a gyerekeknek: a Kölyök-
idő alapítványtól kaptak aján-
dékba a kicsik egy különleges 
zenés, a néphagyományokat fel-
elevenítő műsort, amelyben a 
főszerepet egy skót duda játszot-
ta. A kertben rendezett zsíros 
kenyeres vendéglátás után meg-
gyújtották a lámpásokat, és több 
száz gyerek és felnőtt vonult vé-
gig dudaszóra énekelve Érd bel-
városán, így a hazatérők is ré-
szesei lehettek ennek a szép, és 
Érden egyre inkább meghono-
sodó ünnepnek.

n ÁdÁM KaTa

Márton-napot ültek iskolák és óvodák Érden

Weckmann, liba és lampion

Felvonulás Érd belvárosában, skót dudaszóra

A Csóka utcai templomban a diákok és szüleik meghallgatták Szent 
Márton történetét

Ha fa, akkor
Zso-fa!

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

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

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

T ű Z i f a T e l e p

Fabrikett-akció!

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

Kalodás tűzifa (vas, fa) • Fűrészpor

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

10 kg 650 Ft
1 raklap 60 Ft/kg

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

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

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

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

Egy vásárlás alkalmával
egy kupon váltható be.

Készpénzre nem váltható.

Beváltási időszak:
2015.11.18–2015.11.3029
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