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XXV. évfolyam, 46. szám 
2015. december 2. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

 Ebből kell kihoznom a maximumot
Huszonnégy éves volt, mikor elveszítette a látását. Újraépítette az életét, most társain segít 4–5. oldal

Érdi  Újság
Megyeközpont 
lehet Érdből
Budapest és Pest megye 
szétválásával Érd új célt tűz-
het ki maga elé: azt, hogy 
öt-tíz éven belül megyeköz-
ponttá váljon – jelentette ki 
T. Mészáros András polgár-
mester. A közgyűlés is tá-
mogatta a kormány javasla-
tát.  n 7. OLDAL

Diákgála  
a Vörösmartyban 

Ki vers- és prózamondás-
ban, ki hangszerszólóban 
vagy zenekari muzsikában 
volt sikeres, mások énekkel 
vagy tánccal nyűgözték le a 
közönséget. A Vörösmarty 
Mihály Gimnázium tanulói 
kilencedik Diákgálájukat 
tartották.  n 8. OLDAL

Kemény, a gyémánt
Nemcsak itthon, hanem a 
szomszédos országokban 
is ritka az a kezdeményezés, 
ami Érden már jó ideje mű-
ködik: ez az iskolai oktatás-
ba épített állatterápia, amit 
nemcsak a sajátos nevelési 
igényű gyerekeknél alkal-
maznak.  n 19. OLDAL

Megkezdődtek a városi adventi napok Érden. Karácsonyi dalokkal varázsolták közelebb az ünnepet a főteret betöltő nézőközönséghez. Az 
egybegyűltekkel városunk egyházi vezetői osztották meg az ünneppel kapcsolatos gondolataikat, majd T. Mészáros András polgármester 
meggyújtotta az első gyertyát a város adventi koszorúján. 3. oldal

Érd főterén meggyújtották az első adventi gyertyát 

Hozzunk fényt és örömöt az ünnepre!
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Száraz TŰZIFA
Ingyen kiszállítással!

Gyors, pontos kiszolgálás.
Kalodában, rönkben vagy ömlesztve.

Fabrikett bevezető áron.
Érd, Felső utca 31/A • +36309509816

•www.tuzifaker.hu
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

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 30
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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
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Adventi gondolatok, gyertyagyújtás, koncertek, betlehemezés, 
kézműveskedés és süteményvásár – vasárnap megkezdődött az érdi 
adventi napok programsorozata a Szepes Gyula Művelődési Központ 
szervezésében. A programok azoknak szólnak, akik nemcsak a lakást és fát, 
hanem a lelküket is fel szeretnék készíteni karácsony ünnepére. 

Koncertekkel, ünnepi 
gyertyagyújtással, bensősé-
ges hangulatban kezdődtek 
meg a városi adventi napok 
Érden. Délután három óra-
kor a Dr. Dizseri Tamás Ha-
bilitációs Központ Csengety-
tyű Együttese nyitotta meg a 
fellépők sorát: karácsonyi 
dalaikkal sikerült közelebb 
varázsolniuk az ünnepet a 
főteret betöltő nézőközön-
séghez. 

A fogyatékos fiatalokat a 
Marianum Német Nemzeti-
ségi Nyelvoktató Általános 
Iskola diákjai váltották a 
színpadon: betlehemesük a 
régi, kedves karácsonyi ha-
gyományt elevenítette fel.

A Marianum tanulóit köve-
tően szintén gyerekekkel telt 
meg a főtéri gloriett – és azt, 
hogy „megtelt”, ebben az 
esetben valóban szó szerint 
értjük: a Lukin László Alap-
fokú Művészeti Iskola zene-
ovis és -sulis diákjai együtt 
adtak elő karácsonyi dalo-
kat; a közös éneklésbe a kö-
zönség is bekapcsolódott. 
Így aztán mire Gryllus Vil-
mos és kísérője helyet fog-
lalt a színpadon, ha a hűvös 
délután nem is, a hangulat 
annál inkább átmelegedett. 

A koncert címe Karácsonyi 
angyalok volt, ám az ünnep-
hez kötődő énekek mellett 
felcsendültek dalok a Masz-
kabál című lemezről is, és a 
gyerekek kérésére sok más 
örökzöldet is elénekelt a 
mester, aki csodát varázsolt 
maga köré.

A koncerteket, kéz mű ves-
ke dést, ünneplést adventi 
elmélyülés követte. Elsőként 
T. Mészáros András polgár-
mester köszöntötte a megje-
lenteket, hangsúlyozva: nem 
szabad hagynunk, hogy eb-
ben az időszakban csak ar-
ról vitatkozzunk, nyitva 
van-e vasárnap a bolt, és azt 
sem, hogy csupán egymásra 
figyeljünk.

– Meg kell tartanunk an-
nak az emlékét, aki 2015 éve 
született egy jászolban, és 
azt mondta magáról: én va-
gyok a világosság és az élet. 
Ehhez az élethez kell ne-
künk ragaszkodni – tette 
hozzá T. Mészáros András, 
aki azt kívánta, az elkövet-
kezendő heteket töltse be a 
felkészülés öröme, és töltse 
be Jézus Krisztus születése 
az életünket.

A polgármester köszöntő-
jét követően az egyházak 

képviselői osztották meg ün-
nepi gondolataikat az egybe-
gyűltekkel. Hajdu Ferenc 
katolikus plébános arról be-
szélt, hogy aki eljött, a mű-
sornak köszönhetően át-
érezhetett valamit a kará-
csony öröméből és boldogsá-
gából. 

– Nagyszerű dolog, hogy 
így együtt lehetünk, és hogy 
számunkra advent első va-
sárnapja nem arról szól, 
hogy mit lehet éppen egyes 
áruházakban olcsóbban 
kapni – hanem a lelki bol-
dogságról és az együttlétről. 
Az adventi koszorú első 
gyertyája karácsony fényét 
akarja elhozni hozzánk. Ha 
ebben az adventi időszakban 
úgy készülünk az igazi fé-
nyesség befogadására, hogy 
közben mi magunk is mások 
számára fényt, örömet ho-
zunk, mindnyájunknak na-
gyon szép és áldott ünnepe 
lesz. Ehhez segítsen ben-
nünket az Úr – zárta szavait 
Ferenc atya. 

Labossa Péter evangélikus 
lelkész a szeretetről beszélt – 
mint fogalmazott, ez a szó 
sokszor már üresen cseng, és 
mi, emberek, sokféleképp 
képzeljük el jelentését.

– A szeretet nem más, mint 
maga a megtestesült élő Is-
ten, aki elküldte az ő egy-
szülött fiát, Jézust, akinek 
szeretetétől forrósodhat át 
mindnyájunk szíve – hang-
súlyozta a lelkész, idézve Pál 
apostol korintusiakhoz írt 
első levelének 13. fejezetét, 
amit sokan a „szeretet him-
nuszaként” ismernek. 

Szabó Mihály gö rög ka to-
li kus parókus arról beszélt, 
hogy az ünnep nem munka-
szünet, hanem az emberi lé-
lek öröme.

– Az ünnep a lélek táplálá-
sa, amikor megtapasztalja 
az ember, hogy többre van 
szüksége, mint ételre és ital-
ra – fogalmazott Szabó Mi-
hály, aki Istentől nagyon sok 
lelki táplálékot kért a jelen-
lévőknek és családjaiknak. 
Útravalóul Pál apostol sza-
vait ajánlotta hallgatósága 
figyelmébe: úgy ragyogja-
tok, mint csillagok a világ-
mindenségben.

Dr. Vassné Baki Ilona re-
formátus lelkész a külső-bel-
ső tisztogatásról, készülő-

désről és a „pusztába kiál-
tott szóról” beszélt. 

– Mit kiált nekünk az Úr? 
Mit akar változtatni az éle-
tünkön? A félelmek pusztasá-
gából a mi Urunk ki szeretne 
emelni, és félelemből örömmé 
szeretné fordítani az életün-
ket, a kiszolgáltatottság he-
lyett szeretné megéreztetni 
velünk, hogy van szabadí-
tónk.  Engedd, hogy rád kiált-
son és megajándékozzon ön-
maga fényével, ragyogásá-
val, ami minden sötétséget 
elűz és átformál, megújít, re-
ménységet, erőt és örömöt 
ad! – mondta a lelkész.

Az egyházak képviselői-
nek szavait követően T. Mé-
száros András meggyújtotta 
az első adventi gyertyát. Ez-
zel nemcsak az ünnepi ké-
szülődés kezdődött el, ha-
nem az érdi karácsonyi 
programsorozat is, amely ha 
nem is karácsonyig, de egész 
december 20-ig tart, és in-
gyenes karácsonyváró prog-
ramokkal zárul majd a Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-
pontban.

A sor nem az üzletek előtt 
állt, hanem a Szociális Gon-
dozó Központ udvarán. Nem 
voltak megpakolt bevásárló-
kocsik, kikészített bankkár-
tyák. A szatyrok, ha voltak 
egyáltalán, laposak voltak, a 
kezekben esetleg ételhordó – 
volt, aki inkább otthon szeret-
te volna megenni a töltött ká-
posztát, ami a Szociális Gon-
dozó Központ és az egyházak 
összefogásával készült múlt 
vasárnap. Az idei első adven-

ti ételosztáson több mint két-
száz adag étel fogyott el, és 
jóval többen voltak, mint ta-
valy ilyenkor. És nem csak 
idősek, nem csak magányo-
sak jöttek el: érkeztek csalá-
dok, fiatalok is.

– Daganatos beteg vagyok, 
rá vagyok szorulva minden 
segítségre. Az unokáim, gye-
rekeim most nem tudnak tá-
mogatni, és már az is jólesik, 
hogy jóllakhatok, és hogy 
szeretettel vannak a szegény 
emberek iránt – mondta egy 
középkorú asszony, aki a me-
nyével és az unokáival érke-
zett.

Megrendítő volt látni, hogy 
az idei első ételosztáson mi-
lyen sok volt a gyerek. Ahogy 
Márta – az egyik önkéntes, 

aki a családjával jött el azért, 
hogy segítsen – megfogal-
mazta: ha csak egy kis örö-
möt tudnak is hozni az éle-
tükbe, már megérte.

És a gyerekek arcán való-
ban ott volt az öröm, hiszen a 
töltött káposztából, kenyér-
ből, süteményből, almából és 
forró teából álló menü mellett 
ruhákat, játékokat is osztot-
tak az egyházak, alapítvá-
nyok önkéntesei, a gondozó 
központ munkatársai pedig 
jó szóval, odafigyeléssel segí-
tettek. Mint Paróczai Zol-
tánné, a Habilitációs Köz-
pont tagintézmény-vezetője, 
a jótékony akció koordináto-
ra hangsúlyozta, az érdi étel-
osztásoknak pont ez a külön-
legessége.

– Kétszázötven adag ételt 
főzött a Kései Eső Gyüleke-
zet, de kaptak segítséget más 

egyházaktól is. Jövő héten az 
adventisták osztanak ebédet 
a Hivatalnok utcai templom-
ban, utána, 13-ától ismét a 
Szociális Gondozó Központ 
Budai úti udvarában várjuk a 

rászorulókat. A karácsony 
előtti napokban pedig házhoz 
szállítjuk ki az ebédet – tette 
hozzá Paróczai Zoltánné.

A gondozóközpont és az 
egyházak közös ételosztását 
gyülekezetek, alapítványok 
felajánlásaiból fedezik, így 
nemcsak a segítő kéz, hanem 

az anyagi és élelmiszer-tá-
mogatás is elkél: aki szeret-
né, az Emberi Hang Alapítvá-
nyon keresztül tud hozzájá-
rulni a költségekhez. – Idén 
annyian voltak már a legelső 
alkalommal, mint tavaly az 
ételosztások vége felé – 
mondta lapunknak Császár 
Attila, a Késői Eső Gyüleke-
zet önkéntese, aki három éve 
vesz részt ilyen akcióban. Ta-
pasztalatai szerint nemcsak 
a gyerekes családok száma, 
hanem az időseké is nőtt. Az 
egyik asszony a kislányával 
és az anyósával érkezett. 
Mint mondta, ő nem talál ál-
lást, a férjének csak alkalmi 
munkái vannak, az anyósa 
kisnyugdíjas. Arra a kérdés-
re, hogy mire volna legjobban 
szüksége, leginkább csak 
hallgat. Aztán kicsit bizony-
talanul feleli: munkára…

Jó szó és töltött káposzta

Aki támogatni kívánja a Szociális 
Gondozó Központ és az egyházak 
ételosztását, a habilitációs központ 
Emberi Hang Alapítványán keresztül, 
ételosztás megjelöléssel teheti meg. 
Számlaszám: 10403136-31305332-
00000000

„Ha magunk is fényt, örömet hozunk mások számára, mindnyájunknak áldott ünnepe lesz”

Advent kell a léleknek

Az első gyertyát T. Mészáros András polgármester gyújtotta meg
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Érdi  Újság

Huszonnégy éves volt, mikor elveszítette a 
látását. Ezután újraépítette az életét: a sikeres 
virágkötőből szociális munkás lett, majd a Bu-
da-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesület 
megálmodója és elnöke. Családot alapított, 
három diplomát szerzett, idén bekerült az 
Aranyanyu-díj döntősei közé. Nyikes Fatimével 
beszélgettünk arról, hogyan lehet vakon is teljes 
életet élni. 

n ÁdÁm Katalin

– A díjátadó gála másnap-
ján találkoztunk. Csalódott, 
hogy nem Öné lett az Arany-
anyu-díj?

– Csalódott nem vagyok, 
inkább kicsit szomorú. Na-
gyon jónak tartom a kezde-
ményezést, hiszen célja a nők 
társadalmi megbecsülésé-
nek és önbecsülésének növe-
lése, és már azt kitüntetés-
nek érzem, hogy az ötszáz 
jelöltből bekerülhettem a ti-
zenhat döntős közé. Azért 
vagyok szomorú egy kicsit, 
mert a díjjal járó pénzjutalom 
egy régi álom megvalósításá-
ban segített volna: szeret-
nénk megvásárolni egyesüle-
tünk eladóvá vált budaörsi 
székházát. Az épület több 
szempontból is ideális szá-
munkra: jól megközelíthető, 
megfelelő a beosztása és 
megfizethető a bérleti díj. Ha 
mennünk kell, és mindent 
újra kell kezdenünk a nullá-
ról, az egyesületünk ellehe-
tetlenülését is jelentheti. Ezt 
persze nemcsak engem, a 
szervezet elnökét érintene: a 
szervezet megszűnése befo-
lyásolná a látássérültek min-
dennapjait is, hiszen azon 
kívül, hogy rendszeres prog-
ramokat – klubnapokat, ki-
rándulásokat, múzeumi láto-
gatásokat – szervezünk ne-
kik, vannak olyan látássérül-
tek is, akiknek az ellátásáról, 
rendszeres segítéséről a mi 
munkatársaink gondoskod-

nak. Rendezünk úgynevezett 
érzékenyítő programokat is, 
iskolás és óvodás gyerekek-
nek. Ráadásul harminc meg-
változott munkaképességű 
embert is foglalkoztatunk –
némelyikük látássérült, mint 
például az a kiváló massző-
rünk, aki az érdi rendelőinté-
zetben dolgozik –, mások pe-
dig más fogyatékosságokkal 
küzdenek. Azon vagyunk, 
hogy azokat a készségeket, 
amelyek minden emberben 
megvannak – a sérültekben 
is! – minél jobban kiaknáz-
zuk, és ők is értékes és hasz-
nos életet élhessenek.

Nagyon sokan vagyunk 
olyanok, akik nem képesek 
teljesen visszatérni a munka-
erőpiacra, viszont rengeteg 
potenciál rejlik bennünk. 
Hozzá tudunk járulni a társa-
dalom mindennapjaihoz. 
Egyszóval egyesületünk fon-
tos szerepet tölt be, és nem 
csak a látássérültek között. 
Nagyon rossz volna, ha szék-
helyünk megszűnésével a 
szervezetnek is vége lenne, 
főleg, hogy az általunk kiala-
kított modellt szeretnénk or-
szágos szinten is bevezetni.

– Hogy tudnák előteremte-
ni a ház megvételéhez szük-
séges összeget?

– A vételi ár közel fele ren-
delkezésünkre áll, ezt janu-
árban kell kifizetnünk. Eh-
hez még pár százezer forint 
hiányzik – a díjjal járó juta-
lom tehát nagyon jól jött vol-

na. Az ár másik felét két éven 
belül kell előteremtenünk. 
Azon leszek, hogy sikerüljön. 
Kitartó természet vagyok, 
ezt anyai ágon örököltem: fel-
menőim bukovinai székelyek, 
akiket a második világhábo-
rú idején Tolna megyébe tele-
pítették át, onnan kerültek 
Érdre. Én magam viszont Bu-
dapesten születtem, ott is él-
tem, ugyanis édesanyám, aki 
fiatalon elvesztette a látását, 
bekerült a Vakok Intézetébe, 
ott megismerkedett édes-
apámmal, aki szintén nem 
látott, és Zuglóban jutottak 
lakáshoz. Édesanyám csa-
ládja viszont Érden maradt, 
úgyhogy rengeteg időt töltöt-
tem itt, és mindig arról álmo-
doztam, hogy egyszer én is 
Érden fogok élni. A sors iró-
niája, hogy mire ez megvaló-
sult, én már nem láttam.

– Hogyan nevelkedett két 
nem látó szülő gyermeke-
ként?

– Pont úgy, ahogy mások a 
látó szüleik mellett. Nagyon 
figyeltek arra, hogy ne tegyék 
rám a terhüket. Édesapám az 
Erőkar vállalatnál dolgozott, 
reggel elővette a fehér botját, 
elindult, és csak este ért haza 
– ahogy ez más családoknál 
is lenni szokott. Anyukám 
háztartásbeli volt, mivel na-
gyon rosszul közlekedett, és 
ezért ritkán mozdult ki ott-
honról segítség nélkül. 
Ugyanakkor az otthon falai 
között tökéletesen elvégzett 
minden házimunkát. Volt 
olyan osztálytársam, aki 
többször is megfordult ná-
lunk, és nem vette észre, hogy 
édesanyám nem lát. Takarí-
tott, főzött, mosott, ebédet 

adott, mikor mit kellett. 
A  szerzett látássérülésnek 
nagy előnye egyébként, hogy 
megtanulunk a világban tájé-
kozódni. Egy látássérült moz-
dulatain, mimikáján azonnal 
észre lehet venni, hogy lá-
tott-e valaha. Aki látóként 
nőtt fel, máshogy öltözködik, 
viselkedik és kommunikál, 
mint az, aki vakon született. 
Egy látó ember másképp szo-
cializálódik, mint egy nem 
látó. 

– Ez igaz, viszont egy látó-
nak nagyobb trauma lehet, 
hogy elveszíti a látását… Ön 
hogyan élte meg ezt?

– Hihetetlen nagy segítség 
volt, hogy engem a szüleim 
úgy neveltek fel, hogy azt lát-
tam: a vakság ugyan akadály, 
leszűkíti az életteret, de nem 

Beszélgetés Nyikes Fatimével, a Buda-környéki  
Látássérültek Közhasznú Egyesülete alapító-elnökével

„Ebből kell kihoznom  
a maximumot”
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veszi el teljes mértékben. 
Megtanultam, hogy neki kell 
ugrani a problémáknak, és 
meg kell oldani azokat, és azt 
is: igenis fel lehet építeni így 
is egy életet, anélkül, hogy 
túlterhelnénk a környezetün-
ket, illetve megkeserednénk.

Én nagyon szerencsés va-
gyok: három diplomám van, 
plusz egy gyógypedagógiai 
asszisztensi felsőfokú vég-
zettségem – ezeket mind az-
után szereztem, hogy huszon-
négy évesen elveszítettem a 
látásomat. Alapvégzettségem 
virágkötő, a Sasad szövetke-
zetnél, majd részvénytársa-
ságnál voltam üzletvezető. 
Nagyon szerettem ezt a mun-
kát, versenyeken is részt vet-
tem az alkotásaimmal. Az-
tán, ahogy édesanyámnak, 
nekem is levált a retinám, 
először az egyik, majd a má-
sik – ami egyébként nem vala-
miféle örökletes betegség mi-
att következett be: a rövidlá-
tóknál sajnos előfordul. Több-
ször műtöttek, hónapokat töl-
töttem kórházban, de sajnos a 
látásomat nem sikerült visz-
szaadniuk. Azért is nehéz 
volt ezt feldolgoznom, mert 
alig pár hónappal korábban 
veszítettem el az édesanyá-
mat, amit még nem hevertem 
ki. Voltak előjelei annak, hogy 
bekövetkezik a baj, megelőző 
lézeres beavatkozást is elvé-
geztek rajtam, így volt fél 
évem felkészülni arra, nem 
fogok látni. A retinaleválást 
követően két esztendeig tar-
tott az az időszak, amíg hol 
otthon voltam, hol a kórház-
ban. Szerencsére mindig volt 
mellettem valaki, aki támoga-
tott: hol a nagybátyámék, hol 
a párom, de előfordult az is, 
hogy az ügyeletes ápolónő se-
gített kimosni a ruháimat.

A műtéteket követően, ami-
kor kiderült, hogy csupán ma-
radványlátásom maradt, el-
döntöttem: újból felépítem az 
életemet. Eljutottam egy segí-
tő csoporthoz a Vakok Intéze-
tében, jelentkeztem a Wesley 
János Lelkészképző Főiskola 
szociális munkás szakára. 
Közben a Szempont alapít-

vány képviselője lettem, a pá-
rommal építkezni kezdtünk 
az édesanyámtól örökölt érdi 
telken, majd megszületett a 
fiam, aki most tizenöt eszten-
dős. Sűrű évek voltak ezek; 
azon dolgoztam, hogy a látá-
sukat elveszített emberek se-
gítséghez, támogatáshoz jus-
sanak, nemcsak lelkileg, ha-
nem a gyakorlati teendőket 
illetően is. Hiszen egy valaha 
látó embernek meg kell tanul-
nia, hogyan gondoskodjon 
magáról, hogyan oldja meg a 
háztartást, varrjon fel példá-
ul egy gombot, főzzön meg 
egy tál ételt. Bár egy háziasz-
szony kezében benne van már 
a gyakorlat, így ez nem is any-
nyira nehéz…

– Hát, nem vagyok biztos 
benne, hogy fel tudnék szele-
telni csukott szemmel egy 
hagymát.

– Pedig mindenki képes rá. 
Csak épp el vagyunk kényel-
mesedve, hozzászoktunk, 
hogy a szemünkre bízzuk ma-
gunkat, információink 70 
százalékát vizuális úton ke-
resztül szerezzük.

– A közlekedést hogyan ol-
dotta meg?

– Fél évre rá, hogy kikerül-
tem a kórházból, kaptam egy 
vakvezető kutyát. Nem közle-
kedek olyan biztonságosan, 
mint aki vaknak született, és 
igazából nem is szeretek 
egyedül közlekedni, de mu-
száj. Jól bejáratott útvonala-
kon, előre megtervezett mó-
don közlekedem.

– Mennyire tudja önállóan 
élni a mindennapjait?

– Mivel szerzett látássérült 
vagyok, sorstársaimhoz ha-
sonlóan én is úgy nőttem fel, 
mint egy önálló ember, és 
nagy bennünk a törekvés 
arra, hogy ezt az önállóságot 
meg is őrizzük. A  született 
vakok esetében a nevelés dön-
ti el, mennyire függnek majd 
később másoktól. Náluk gya-

koribb, hogy bizonyos mun-
kákat másokkal végeztetnek 
el, merthogy az a látóknak 
könnyebb. Ez talán természe-
tes is, őket így nevelték az in-
tézetben. Persze bármennyi-
re önállóak is vagyunk, tud-
nunk kell, mikor szükséges 
segítséget kérni – az, aki nem 
képes elfogadni a támoga-
tást, még nem dolgozta fel az 
élethelyzetet, amibe került. 
Visszatérve a kérdésre: a 
mindennapi megszokott tevé-
kenységhez általában nem 
igénylek segítséget.

– Az öltözködést, a ruhák 
összeválogatását sem segít-
séggel végzi? Hiszen minden, 
amit visel, harmonizál egy-
mással, mind stílusában, 
mind színében. Ezt úgy nem 
lehet összeválogatni, hogy 
nem látja…

– Minden ruhámról tapin-
tás alapján tudom, hogy me-
lyik. A  családom legfeljebb 

felvilágosít, ha valamilyen 
darabom már nem divatos. 
Persze a párom véleményét 
azért ki szoktam kérni.

– Úgy tudom, nagyon aktív 
életet él, sportol is.

– Edzőterembe járok, bár 
mostanság erre nem jut any-
nyi időm, mint kellene, de ott-
hon is tornázom. Attól, mert 
valaki nem lát, még nem 
mindegy számára, hogyan 
néz ki – egy vaknak is van 
testképe. Én például ugyan-
úgy tudom, ha hízom pár ki-
lót, mint azok, akik a tükörbe 
nézve látják magukon. Igé-
nyes vagyok a külsőmre, a 
megjelenésem harmóniájára 
– ez egyrészt a virágköté-
szetnek köszönhető, ami so-
kat csiszolt ilyen jellegű érzé-
keimen, másrészt úgy látom, 
hogy egy olyan embernek, 
aki mások segítségére szorul 
a mindennapokban, adnia 
kell magára. Persze, ha elha-

nyagolt lennék és fésületlen, 
akkor is átsegítenének az út 
túloldalára, de azért bizo-
nyára kellemesebb érzés ez 
így, és nekem is jobb.

– Bár nem nyert Arany-
anyu-díjat, életfelfogását, 
munkáját tekintve példakép 
lehet: hogyan lehet nem látó-
ként is teljes életet élni.

– Az én felfogásom szerint 
minden bizonnyal célja van 
annak, hogy ebbe az élethely-
zetbe kerültem, és ha már így 
történt, ebből kell kihoznom a 
maximumot. Minden ember-
nek az a dolga, hogy végigcsi-
nálja az életfeladatát, és lehe-
tőség szerint úgy, hogy má-
sok hasznára legyen – ez éle-
tünkben az egyik fő motivá-
ció. Könnyű okosnak, sikeres-
nek lenni akkor, ha minden jól 
megy – problémákat leküzde-
ni, ár ellen is boldogulni: na, 
az már teljesítmény, és ez az, 
ami példaértékű lehet.

Nyikes Fatime 1970-ben született, Budapesten. Zuglóban 
nőtt fel, látássérült szülők gyermekeként. Virágkötészetet 
tanult, az iskola után a Sasad szövetkezetnél helyezkedett 
el, üzletvezető lett, versenyeken is szerepelt virágkompozí-
cióival. Huszonnégy évesen veszítette el a látását. Ezt köve-
tően végezte el a Wesley János főiskola szociális munkás 
képző szakát, majd gyógypedagógiai asszisztensnek tanult, 
és elvégzett egy szervezetfejlesztő szu per vi z or-to vább kép-
zést is. A  SOTE szociális munkás mesterképzőjét 2012-ben 
fejezte be. Dolgozott a Szempont alapítványnál, majd 2005-
ben megalapította a Buda-környéki Látássérültek Közhasz-
nú Egyesületét, amelynek azóta is elnöke. 2015-ben egyik 
döntőse lett az Aranyanyu-díjnak. Családjával Érden él.

Fatime kutyájával, Lolával biztonságosan közlekedik. Mint mondja: igyekszik megőrizni önállóságát 
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A képviselők ellenszavazat nélkül fogadták el a helyi adókról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet 
módosítását, egyetértettek a tanulmányi ösztöndíjak összegének megeme-
lésével, és egyhangúlag támogatták Pest megye önálló régióvá válásának 
kezdeményezését is a közgyűlés legutóbbi, november 26-án megtartott 
ülésén.

Díjátadással kezdődött a vá-
rosi plénum novemberi tanács-
kozása. T. Mészáros András 
polgármester adta át az Érd 
Város Szociális Munkájáért Dí-
jat, amelyet ebben az évben 
Solti Gáborné bölcsődeveze-
tőnek adományozott a város 
közgyűlése. Az ünnepélyes 
perceket követően, a meghívó-
ban kiküldött napirendet két 
módosítással fogadták el a 
képviselők. Ennek megfelelően 
egy sürgős előterjesztéssel bő-
vült a témák sora, miközben a 
polgármester két indítványt 
visszavont a novemberi ülésen. 

A legtöbb határozati javasla-
tot az ellenzéki képviselők is 
támogatták, így zömében egy-
hangú döntések születtek. Ide 
sorolható a helyi adókról szóló 
önkormányzati rendelet módo-
sítása, amely a háziorvosokat, 
a házi gyermekorvosokat és a 
feladatukat vállalkozásban el-
látó védőnőket január 1-jétől 
mentesíti a helyi iparűzési adó 
megfizetése alól. 

Növekvő ösztöndíjak
A kedvezményezettek köré-

nek kibővítését teszi lehetővé a 
helyi szociális rendelet közét-
keztetésre vonatkozó módosí-

tása, amelynek megfelelően a 
jövőben csak azoknak kell a 
napi, csaknem ezerforintos té-
rítési díjat megfizetni, akiknek 
a havi jövedelme meghaladja a 
143 ezer forintot. Ugyancsak 
pozitív változást jelent, hogy 
jövőre duplájára nő az önkor-
mányzat által alapított tanul-
mányi ösztöndíj havi összege, 
azaz 10 ezer forint helyett akár 
20 ezer forintot is 
kaphatnak azok a di-
ákok, akiknek a ta-
nulmányi átlaga 
meghaladja a 4,5-et, 
és a korábbi feltétel-
lel szemben, jövőre 
már nemcsak a 8., 
hanem már az 5. év-
folyamtól is lehet igé-
nyelni ezt a tanulói 
támogatást. Mindhá-
rom javaslatot ellen-
vetés nélkül fogadta 
el a közgyűlés. 

Egyhangú döntés 
született a közterüle-
tek tisztán tartását érintő ren-
delet módosítását illetően is, 
amely szigorú pénzbírság ki-
szabását helyezi kilátásba 
azon lakossal szemben, aki 
szándékosan a vízelvezető 
árokba gyűjti a zöld hulladé-
kot, ezáltal akadályozva a csa-

padékvíz elfolyását. A MÁV 
vasútvonalának bővítéséhez is 
elvi egyetértésüket adták a 
képviselők. 

Több uniós pénz 
Egyöntetűen, 18 igennel tá-

mogatták Pest megye önálló 
régióvá válását is. T. Mészáros 
András kifejtette: már 2001-

ben javasolták, hogy Budapest 
és Pest megye kerüljön két kü-
lönálló régióba, ugyanis ennek 
az uniós pályázati pénzek el-
osztásában óriási jelentősége 
van, hiszen így jóval több uniós 
támogatásra számíthatnak a 
megyei települések. A kor-

mányhatározat már megszüle-
tett a régió felosztásáról, de 
Pest megye közgyűlése a tele-
pülések önkormányzataitól is 
állásfoglalást kért ebben a 
tárgyban. 

Nem változik a kéménysep-
rő-ipari közszolgáltató Érden, 
ugyanis a szolgáltatás ellátá-
sára korábban kiírt pályázatra 
a Magyar Kémény Kft.-n kívül 
nem akadt más jelentkező. Mi-
vel a cég teljes mértékben meg-
felelt a kiírás feltételeinek, így 
a közgyűlés többsége 12 igen, 4 
tartózkodás mellett elfogadta, 
hogy a jövőben is a jelenlegi 
szolgáltató lássa el a kémé-
nyek ellenőrzését és karban-
tartását Érden. 

A városi térfigyelő 
kamerarendszer kor-
szerűsítésére vonatko-
zó koncepciót és az új 
kamerahelyek kijelölé-
sére tett javaslatot is 
elfogadták a képvise-
lők. A fiókgyógyszer-
tár létrehozása har-
madszor került a kép-
viselők asztalára, hi-
szen korábban az 
Ófalu-Újfalu Telepü-
lésrészi Önkormány-
zat megalakítása is 
feltétele volt a fiók-
gyógyszertár létesíté-

sének. A plénum egyhangúlag 
támogatta a patika megnyitá-
sát, amely egy magánbefekte-
tőnek köszönhetően kap majd 
helyet a szakrendelő közelé-
ben, ám erre csak másfél év 
múlva számíthatnak a lako-
sok.  n BÁLINT EDIT        

A megvalósított beruházá-
sokkal kezdte, majd a jövőbeni 
célokkal és lehetőségek felsoro-
lásával folytatta T. Mészáros 
András polgármester a közgyű-
lés novemberi ülését követő köz-
meghallgatás beszámolóját. A 
korábbi évekhez képest sokan 
jöttek el, hogy tájékozódjanak és 
felvessék problémáikat.

Új utak épültek a város terüle-
tén, elkezdődött a Spar és az M7-
es csomópontjának beruházá-
sa, átadták a német nemzetiségi 
óvodát, új gyermekjóléti központ 
épült és további, reményt keltő 
fejlesztések előtt áll Érd, ame-
lyeket a Modern Városok prog-
ram keretében valósíthat meg, a 
kormány által felajánlott 40 mil-
liárd forintból – emelte ki T. Mé-
száros András, majd rövid be-
számolója után a lakosok kap-
tak szót. 

A korábbi évekhez hasonlóan, 
a legtöbb panasz a kátyús és po-
ros utakról szólt, de felmerült a 
levegő szennyezettsége, a gép-
járművezetők fegyelmezetlen-
sége a szilárd burkolatú utcák-
ban, a Bagoly utcai orvosi rende-
lő lepusztult állapota, a Termál 
Hotel jelene és jövője, valamint a 
kerékpárutak, járdák és buszjá-
ratok hiánya is.

Volt, aki arra panaszkodott, 
hogy három éve kénytelen elvi-
selni az építőanyagot szállító 
kamionokat és a háza közelében 
kialakított depót, mert folyton 
épül valami a közelükben. Má-
sok egy kulturált, fedett piacot, 
koncertteremmel és mozival el-
látott kulturális központot, ter-
málvizes nyitott strandot látná-
nak szívesen a városban. 

Egyesek több virágot, parkot, 
zöld területet szeretnének, nem-

csak a centrumban, hanem 
Parkvárosban is, mert szerin-
tük ez a városrész jóval elha-
nyagoltabb, mint a többi. A lako-
sok nem mulasztották el szóvá 
tenni a szerintük az ország 
egyik legmagasabb ingatlan-
adóját sem. Hévíz után az érdiek 
fizetik a legtöbb adót – hangzott 
el –, pedig az állam átvállalta a 
város adósságát, mégsem csök-
kentették a lakosok terheit, to-
vábbra is példátlanul magas 

építményadót kell fizetniük – 
fűzték hozzá. A kifakult, olvas-
hatatlan utcanévtáblák helyre-
állítását is kérték, a vasút köze-
lében élők viszont a zajvédő fala-
kat hiányolták. 

A polgármester pedig igyeke-
zett kielégítő válaszokkal szol-
gálni. – Tudomásul kell venni, 
hogy ez a város még nincsen 
kész. Amit az elődeink nem épí-
tettek meg, azt próbálja a mosta-
ni városvezetés behozni – hang-
súlyozta T. Mészáros András, 
hozzátéve: amikor Orbán Vik-
tor miniszterelnök itt járt, rög-
tön azzal kezdte, hogy a felaján-
lott 40 milliárdos fejlesztési for-
rásból aszfaltozzák le a város 
összes utcáját. De ez nem lenne 
célszerű, mert elmenne rá az 
összes pénz. Célszerűbb tehát, 
ha elsőként ipari parkot hoznak 
létre, amely az iparűzési adók-

kal kitermeli a fejlesztések for-
rásigényét. 

A Termál hotelről szólva meg-
jegyezte: magántulajdonban 
van, igaz, árusítják, de annyit 
nem ér, amennyit kérnek érte. A 
kutak viszont az önkormányzat 
kezében vannak. Új kulturális 
központra egyelőre nem gondol-
tak költeni, de közösségi házak 
létesítése szerepel a tervekben, 
ahogyan többek között iskolák 
bővítése, kerékpárút, játszótér 
és parkok építése is. 

Az építményadóról szólva a 
polgármester azt mondta: az át-
lagos építményadó évi 36 ezer 
forint Érden. Ebből az adónem-
ből évente 800–900 millió forint 
bevétele származik a városnak, 
amelyről nem mondhat le.

Az utak rendbetételét 2019-től 
tervezik a városban. 

n BEDI 

Egyhangú döntések a városi közgyűlés novemberi ülésén

Érd támogatja Pest megye önálló régióvá válását
Szűcs Gábor (MSZP) a köz-
gyűlés baloldali frakciójá-
nak vezetője  pozitív és elő-
remutató javaslatnak tar-
totta a háziorvosok, házi 
gyermekorvosok és a vállal-
kozásban feladatot ellátó 
védőnők helyi iparűzési 
adójának elengedését, 
hozzátéve: ezzel együtt re-
méli, hogy a magas ingat-
lanadót fizető lakosok is 
számíthatnak némi könnyí-
tésre a jövőben. A politikus 
– bár egyetért a közterüle-
tek tisztán tartása érdeké-
ben hozott döntéssel, és 
frakciója is igennel szava-
zott – úgy vélekedett: a ma-
gas pénzbírságok kiszabá-
sa előtt mindenképpen tá-
jékoztatni kell a lakosságot 
arról, hogy tilos a zöld hulla-
dékot az árokba hordani. 
Havasi Márta (DK) örömmel 
üdvözölte az önkormány-
zat tanulmányiösztöndíj-
rendeletének módosításait, 
mert így bővült a bizottság 
mozgástere az elosztásban, 
és több diák veheti majd 
igénybe a támogatást. Pulai 
Edina (Jobbik) szintén üd-
vözölte a helyi adórendelet 
módosítását, mert szerinte 
a háziorvosok és a házi 
gyermekorvosok a náluk 
maradó anyagi forrásokat 
ezentúl a rendelő és a gyó-
gyítási eszközök fejleszté-
sére fordíthatják. Hangoz-
tatta azt is: az avarégetés 
szabályairól is részletesen 
tájékoztatni kell a lakossá-
got, mert ez a tevékenység 
is szigorú szabályokhoz kö-
tött, ráadásul jelentősen 
szennyezi a levegőt.

Visszatérő témák, sok érdeklődő a közgyűlés idei közmeghallgatásán 

Az Érdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat december 
10-én (csütörtökön) 17 
órától a Szepes Gyula Mű-
velődési Központ (2030 
Érd, Alsó utca 9.) 3-as ter-
mében tart közmeghall-
gatást.

T. Mészáros András polgármester (középen) kifejtet-
te: ha Budapest és Pest megye különálló régióba 
kerülne, annak az uniós pályázati pénzek elosztá-
sában óriási jelentősége lenne 
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Öten vágták át egyszerre a 
nemzetiszínű szalagot az M0-s 
kétszer három sávosra bővült, 
csaknem három kilométeres 
útszakaszának átadásán. A 
beruházás a főváros vonzás-
körzetében élők számára is 
kényelmesebbé teszi Budapest 
közúti elérését – emelte ki az 
ünnepségen Aradszki András 
(Fidesz–KDNP) energiaügyért 
felelős államtitkár, térségünk 
országgyűlési képviselője.

A mostani beruházással a 
déli szektor immár teljes hosz-
szában kétszer három forgal-
mi sávos lett, plusz egy leálló-
sáv is könnyíti a forgalmat, 
így biztonságosabbá és gyor-
sabbá vált a közlekedés – tud-
tuk meg azon a november 27-

ei ünnepségen, amelyen a 
most elkészült 2,7 kilométeres 
útszakaszt Aradszki András, 
a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium energiaügyi államtit-
kára, térségünk országgyűlé-
si képviselője, Szűcs Lajos, 

Pest megye fejlesztési bizto-
sa, Szeneczey Balázs, Buda-
pest főpolgármester-helyette-
se, Tarnai Richárd miniszte-
ri biztos és Mayer András, a 
NIF Zrt. vezérigazgató-he-
lyettese adta át.

A beruházás több mint hat-
milliárd forintba került, és 549 
nap alatt készült el. Megerősí-
tették a jobb pálya aszfaltbur-
kolatát is, épült csomópont, 
aluljáró, felüljáró, támfal és 
fémoszlopos vadvédő kerítést 
is húztak a szakemberek. – A 
közlekedésfejlesztés hozzájá-
rul a gazdaság fejlődéséhez – 
emelte ki beszédében Aradszki 
András államtitkár, hozzáté-
ve, hogy a kormány 2015 végé-
ig összesen több mint ezer ki-
lométeren valósított meg köz-
úti beruházásokat, meghatá-
rozó hányadban európai uniós 
segítséggel, 940 milliárd forint 
értékben. 

A most átadott szakasz a 
déli szektor egyik legforgal-

masabb útja, ezért különösen 
fontos, hogy jóval nagyobb te-
herbírású burkolattal készült. 
A szakasz megnövekedett for-
galomáteresztő képessége 
megkönnyíti a naponta Buda-
pestre ingázók közlekedését, 
emellett a tranzitforgalom is 
gyorsabb. A képviselő hozzá-
fűzte: a közlekedésfejlesztések 
a következő években sem áll-
nak le.

Szeneczey Balázs, Buda-
pest főpolgármester-helyette-
se kiemelte: határidőre, 2016 
májusára lezajlik a főváros 
beruházásában az M1–M7 cso-
mópont fejlesztése, így az erre 
közlekedők számára is köny-
nyebbé és kényelmesebbé vá-
lik az utazás.  n BÁLINT EDIT               

Budapest és Pest megye szét-
válásával Érd új célt tűzhet ki 
maga elé: azt, hogy öt-tíz éven 
belül megyeközponttá váljon – 
jelentette ki T. Mészáros And-
rás polgármester sajtótájékoz-
tatóján. A városvezető szerint a 
kettéválás legmegfelelőbb mód-
ja az lehet, ha Pest megye meg-
marad, csak épp nem budapesti 
központtal.

A kormány november 19-én 
jóváhagyta, hogy Pest megye és 
Budapest 2020-tól szétváljon. 
Ennek módjáról azonban a ka-
binet nem döntött: mint Lázár 
János, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter fogalmazott, 
ebben döntő szavuk lesz a Pest 
megyei településeknek. 

Mint T. Mészáros András 
múlt szerdai sajtótájékoztató-

ján elmondta, két eset lehetsé-
ges: a településeket más, szom-
szédos megyékhez csatolják, 
vagy megtartják Pest megyét, 
csak épp nem budapesti köz-
ponttal. A polgármester leszö-
gezte: Érd számára ez utóbbi 
megoldás volna megfelelő.

– Pest megye megszüntetése 
nagyon komplikált volna, és ha-
talmas adminisztrációval jár-
na. Át kellene alakítani a vá-
lasztási és a közigazgatási 
rendszert is. Arról nem is be-
szélve, hogy egy új NUTS 2-es 
statisztikai régió (ilyenből je-
lenleg 7 van az országban, míg 
megyéből Budapesttel együtt 20 
– a szerk.) egyszerű parlamenti 
döntéssel kialakítható, míg a 
megye megszüntetéséhez két-
harmados jóváhagyás kellene – 

jelentette ki T. Mészáros And-
rás, hangsúlyozva: Budapest és 
Pest megye szétválására azért 
van szükség, hogy a fővárosnál 
jóval kevésbé fejlett megye meg-
felelő uniós forrásokhoz jusson.

– Érd szép és új célt tűzhet 
majd ki maga elé: hogy öt-tíz 
éven belül váljon megyeköz-
ponttá. A régiós átalakulások, a 
gazdaságfejlesztési körülmé-
nyek mind azt indokolják: Pest 
megyének Pest megyében le-
gyen a központja. Bizonyára 
sok település jelentkezik majd e 
címért, de Érdnek van egy be-
hozhatatlan előnye: az, hogy a 
megye egyetlen megyei jogú vá-
rosa – szögezte le a polgármes-
ter, emlékeztetve arra: váro-
sunk a megye legnagyobb tele-
pülése, folyamatosan növekszik 

a lakossága, ráadásul központi 
helyen van, nagyon jó közleke-
déssel. 

– Sok minden arra predeszti-
nál tehát minket, hogy e célt 
magunk elé tűzzük, és el is ér-
jük. Biztos vagyok benne, ha 
komolyan vesszük ezt a szándé-
kot, akár öt éven belül, 2020-ra 
meg is tudjuk valósítani – je-
gyezte meg T. Mészáros And-
rás, aki kérdésünkre elmondta 
azt is: ha Érd megyeszékhellyé 
válna, az még nem jelentené azt, 
hogy a megye összes lakója itt 
intézné ügyeit, hiszen ma már 
az adminisztráció helyben, a 
kormányablakokon keresztül 
történik. Ugyanakkor – mint 
hangsúlyozta – a fontos megyei 
feladatokat (bírósági, ügyész-
ségi, katasztrófavédelmi) Ér-

den kell ellátni, hiszen a magas 
szintű közigazgatás mindig a 
megyeszékhelyeken van jelen.

n ÁMKA

Tizennyolc esztendeje ünnepelik világszerte a 
szociális munka napját. Jó alkalom ez arra, hogy 
felhívják a közvélemény figyelmét azokra az 
embertársainkra, akik az elesettekért dolgoznak 
nap mint nap. 

Érden a szociális gondo-
zást, ellátást – a bölcsődétől 
az idősotthonig, a családsegí-
téstől a hajléktalan ellátásig – 
a Szociális Gondozó Központ 
látja el. Az intézmény 1998-
ban jött létre, jelenleg több 
mint száznyolcvanan dolgoz-
nak az érdi szociális szférá-
ban – ők gyűltek össze no-
vember 24-én a Parkvárosi 
Közösségi Házban, hogy 
együtt ünnepeljenek. 

– Nagyon büszke vagyok a 
kollégáimra, akik alázattal, 

tisztelettel fordulnak mind-
azok felé, akik segítséget kér-
nek. Mindannyian tudjuk: mi 
is bármikor kerülhetünk ne-
héz helyzetbe; lehet, hogy hol-
nap mi ülünk az asztal túlolda-
lán, és akkor nekünk is jól fog 
esni, hogy emberszámba vesz-
nek – hangsúlyozta lapunk-
nak nyilatkozva Récsei Krisz-
tina intézményvezető, aki úgy 
látja: a rászorulók nem szé-
gyellnek segítséget kérni.

– Vannak, akik nem azért 
jönnek, hogy kapjanak, ha-

nem adni szeretnének: ön-
kéntes munkával, felajánlá-
sokkal segítenék például az 
adventi ételosztást – tette 
hozzá.

Az intézményvezetőtől 
megtudtuk: januártól a 
családsegítő (amely a 
gyermekjólétivel össze-
vonva működik majd) já-
rási központi feladatokat 
is el fog látni: diszpécser-
szolgálatot, kapcsolat-
ügyeletet, pszichológiai, 
fejlesztőpedagógiai ta-
nácsadást.

Az ünnepségen részt 
vett Bács István alpol-
gármester is, aki beje-
lentette: elkészült a 
gyermekjóléti központ 
új épületének használat-

bavételi engedélye, így pár 
napon belül beköltözhetnek 
a kollégák. 

A rendezvényen köszöntöt-
ték Solti Gáborné bölcsődei 
vezetőt is – ő vehette át idén 

az Érd Város Szociális Mun-
kájáért Díjat. A kitüntetett 
harminchárom éve dolgozik 
az érdi bölcsődében, munka 
mellett végezte el a gyermek-
gondozói iskolát, és folyama-
tosan továbbképezte magát. 
1988 óta intézményvezető. 
Mint lapunknak hangsúlyoz-

ta, e kitüntetésért kollé-
gáinak jár köszönet, 
akik segítették, segítik a 
munkáját.

– Nem gondoltuk volna, 
hogy egyszer minket illet 
majd ez a díj, hiszen mi 
más jellegű tevékenysé-
get végzünk, mint a szo-
ciális ágazatban dolgo-
zók általában. Nagyon 
örülök a megtiszteltetés-
nek, annak, hogy ránk 
gondoltak – mondta az 
ünnepelt. 

n ÁDÁM KATALIN
Solti Gáborné T. Mészáros András polgár-
mestertől vette át a díjat

A gyorsforgalmi út átadásával gyorsul és biztonságosabbá is válik a 
régió közlekedése

Dinamikusabb lett a haladás az ország egyik legforgalmasabb útján

Érd hosszú távú célja a megyeközponttá válás lehet Érdi úszó az Eb-n
T. Mészáros András beszá-
molt az érdi úszósport 
újabb sikeréről is: a ne-
tanyai rövid pályás úszó-
Európa-bajnokságon részt 
vevő magyar válogatott-
ban helyet kapott az Érdi 
Úszó Sport Kft. egyik ver-
senyzője, Sós Dániel is. A ju-
nior vb-ezüstérmes fiatal-
embernek a napokban 
drukkolhatnak az olvasók, 
hiszen az izraeli úszó Eb-t 
december 2–6. között ren-
dezik. (Részleteket a 21. ol-
dalon olvashatnak!)

A segítőket ünnepelték a a szociális munka napján
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Ki vers- és prózamondásban, ki hangszerszólóban vagy zenekari muzsiká-
ban volt sikeres, mások énekkel vagy népzenével, tánccal nyűgözték le a 
közönséget. A Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulói kilencedik Diákgálájuk-
ra várták az érdeklődőket hétfőn. Műsorukkal tanulótársaikat is támogatták. 

Lassan egy évtizede an-
nak, hogy a Vörösmarty Mi-
hály Gimnázium tehetséges 
diákjai év vége felé kulturá-
lis műsorral lepik meg egy-
mást, a szülőket, pedagógu-
sokat és mindazokat, akik 
vevők a változatos színpadi 
produkciókra. November 30-
án, a kilencedik Diákgálán 
az iskola legtehetségesebb 
tanulói számos kategóriá-
ban – énekben, zenében és 
táncokban, humoros jelenet-
ben, vers- és prózamondás-
ban – jeleskedtek a színpa-
don. 

A műsort Somfainé Szűcs 
Mária magyar-orosz szakos 
tanárnő állította össze. A 
műsorvezetők Czeilinger 
Dóra és Kántor Flórián vol-
tak. Száznál is több fellépő 
izgult a kulisszák mögött, 
hogy a jól begyakorolt mű-
sorszám a reflektorfényben 

is olyan sikeres legyen, mint 
a próbákon. 

A rendezvény két részből 
állt: az elejére a fajsúlyo-
sabb, komolyabb tartalmat 
kínáló produkciók kerültek, 
a végére pedig a könnyedebb 
irodalmi és zeneműveket 
meg a látványos tánckoreog-
ráfiákat tartogatták. Az is-
kola ötéves, Vox Iuventutis 
vegyes kórusa, Hornyák 
Tamás vezényletével kezdte 
a sort, majd a legfiatalabb 
tehetségek mutatkoztak be: 
zongoramuzsika és vers kö-
vetkezett. Petőf Sándor Sze-
get szeggel című pajkos ver-
se ma is aktuális a gyerekek 
körében, de az egyébként 
korántsem vicces, A walesi 
bárdok című vers is mosolyt 
csalt ezúttal az arcokra: hi-
szen nem Arany János költe-
ményét, hanem egy átírt, 
mulatságos verziót hallhat-

tunk két tanuló előadásá-
ban. Aztán Varró Dániel 
verséből az is kiderült a kö-
zönség számára, hogy Miért 
üres a postaláda mostaná-
ban? Majd ismét egy Arany 
János költemény, A fülemüle 

című következett, roppant 
meggyőző előadásban, köz-
ben változatos hangszeres 
produkciókkal váltották 
egymást a diákok a pódiu-
mon. De nemcsak ismert ze-
neszerzők népszerű művei 
csendültek fel, hanem sajá-
tos zenei alkotásokat, átira-
tokat is hallhatott a közön-
ség, valamint a zongorán, 
hegedűn, fuvolán, furulyán 
kívül egy ritkább hangszer, 

a tekerőlant is megszólalha-
tott. Utóbbival Bársony Mi-
hály tekerőlantos születésé-
nek 100. évfordulójára is 
emlékeztek, miközben dél-
alföldi népdalok hangzottak 
el. A műsor végére tartoga-
tott, látványos és nagyszerű 
táncprodukciók pedig egyre 
fokozták a közönség sorai-
ban a jó hangulatot. 

A Diákgálán bemutatkozó 
tehetséges diákok zöme 
máris versenyeken, bajnok-
ságokon elért nagyszerű 
eredményekkel dicsekedhet. 
A gálaműsorral azonban az 
iskola nem titkolt szándéka 
az Érdi Gimnázium Alapít-
vány forrásainak bővítése 
volt. Ennek érdekében az 
alapítvány kuratóriuma és 
az iskola diákönkormányza-
ta támogatójegyet bocsátott 
ki. A felajánlott összegekkel 
a szociális helyzetük miatt 
rászoruló tanulókat támo-
gatják. A Diákgála sikeréért 
azonban nemcsak a reflek-
torfénybe kerülő fellépők tet-
tek meg mindent, hanem a 
Vörösmarty Gimnázium 
azon tanulói is, akik a hát-
térben – jól láthatóan vagy 
épp észrevétlenül – segéd-
keztek. 

n EDIT

Nehezen vált meg kedves iskolájától, mert 
szerette a tanárait és egy nagyszerű osztálykö-
zösséghez tartozott, viszont olyan útravalóval 
léphetett tovább, amely mindenképpen meg-
határozta a pályaválasztást – mesélte Szilas Judit, 
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola egykori 
diákja, aki a közelmúltban az Ötórai teaház ven-
dégeként tért vissza kedvelt iskolájába. 

Nagyné Balázs Gabriella, 
az intézmény drámapedagó-
gusa négy évvel ezelőtt indí-
totta el a Kőrösi iskolában az 
Ötórai teaház délutáni prog-
ramsorozatot, amellyel az volt 
a célja, hogy a diákok a ren-
dezvényeken olyan emberek-
kel találkozzanak, akik vala-
milyen módon példaként áll-
hatnak előttük. Már számos 
érdi közéleti személyiséget 
megismerhettek, köztük olya-
nokat is, akik egykor ennek 
az iskolának a padjait koptat-
ták. Szilas Judit alig öt évvel 
ezelőtt, a 2009/10-es tanévben 
ballagott a Kőrösiből, amely-
nek nyolc éven keresztül kitű-
nő tanulója volt. Igaz, sok 
munkával, kitartással és 

szorgalommal érte el ezt a 
szép eredményt, de talán egy 
belső kényszer is hajtotta: 
mint mondta, elsősorban ön-
magának szerette volna bizo-
nyítani, hogy képes magából 
kihozni a legtöbbet. Az idei 
tanév Ötórai teaház program-
sorozata azért is vele kezdő-
dött, mert tanulmányi ered-
ményeivel és sokoldalú érdek-
lődésével példát mutat a mos-
tani diákoknak, arra sarkall-
va őket, hogy hasonló ered-
ményekért vegyék fel a küz-
delmet. Judit ugyanis a gim-
náziumi évek alatt is végig 
kitűnő tanuló volt, bár inkább 
a humán tantárgyakat ked-
velte. Végül a magyar nyelv 
szeretete döntötte el, hogy az 

ELTE bölcsészkara felé vegye 
az irányt, hiszen – mint el-
árulta – már hatodik osztá-
lyos kora óta nyelvész szeret-
ne lenni. Jól tudja, hogy ezért 
a célért a továbbiakban is ala-
posan meg kell dolgoznia, de 
Judit állja a sarat, továbbra is 
szorgalmasan tanul. 

Az Ötórai teaház vendégei 
azt is megtudhatták, hogy su-
lijuk egykori diákja nemré-
gen jött haza a távoli Kínából, 
ahová legkedveltebb szabad-
idős tevékenységének kö-
szönhetően jutott el: már 15 
éve tagja a százhalombattai 
Forrás néptánccsoportnak, 
amely sikert sikerre halmoz 
és fellépésekre is rengeteg 
meghívást kap. Judit pedig a 
táncot is éppoly szeretettel és 
erőbevetéssel folytatja, mint a 
tanulást, mert a zene is meg-
határozó része az életének. A 
Kőrösiben is zene tagozaton 
tanult, évekig fuvolázott, de 
most már az egyetem mellett 
kevés ideje jut az aktív zené-
lésre. Az iskolában eltöltött 
évekről többek között azért 
maradtak nagyon szép emlé-
kei, mesélte, mert kiváló pe-

A Vörösmarty Gimnázium kilencedik Diákgálája a Szepesben

Miért üres a postaláda, ha szól a fülemüle?

A walesi bárdok vicces változatát Tóth Viktória, Varga Renáta és Var-
ga Katica adták elő

Az Ötórai teaház vendége ezúttal Szilas Judit, a Kőrösi egykori diákja volt

Tanuljatok és tegyetek meg mindent a jó közösségért!
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2015 | 07 | 29.
PEX Automotive Kft.

Sajtóközlemény
Uniós támogatásból új
gyártócsarnok épült érden

A PEX Automotive Systems Kft. 111 millió forintos uniós
támogatást nyert a Közép-magyarországi Operatív Prog-
ram keretében. A 372 millió forintos összköltségvetésű
beruházásból nemcsak egy új gyártócsarnok épült, hanem
új munkahelyeket is teremtett a cég.

A PEX Automotive Systems Kft. több mint 20 éves múlttal
van jelen a magyar autóipari beszállítók között, alapvető-
en fékkopás-érzékelők gyártásával foglalkozik. Az elmúlt
években elnyert új projektek miatt a gyártókapacitás nem
volt elegendő. A 2014-ben elnyert uniós támogatás segít-
ségével 2014 októberében kezdődött meg a gyártócsarnok
építése Érden, a Prettl csoport telephelyén, amely 2015 jú-
niusában készült el.

Az új gyártóegység mellett raktár, öltözők és irodahelyisé-
gek is kialakításra kerültek.
A beruházással 23 új munkahelyet hozott létre a cég.

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

29
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38
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Csaknem 16 ezer kilométernyi távolságra fekszik 
hazánktól, megközelítése legalább másfél napig 
tart, de kárpótlásul lenyűgöző természeti látvá-
nyosság, a legősibb kőzetek és rengeteg egzotikus 
állat fogadja az odalátogatókat. Dr. Gercsák Gábor, 
az ELTE Térképtudományi Tanszékének docense 
az Ausztráliához tartozó Tasmániába kalauzolta az 
érdeklődőket. 

A geográfus professzor egy 
nemzetközi kutatóbizottság 
tagjaként terepgyakorlat so-
rán jutott el a déli félteke e tá-
voli szigetére. Hivatalos neve 
Tassie, így magyarul is 
„Taszmániának” kell helyesen 
ejteni. Itt találhatók a legősibb 
kőzetek, rengeteg egzotikus, 
köztük sok erszényes állat él 
ezen a területen, és a legfur-
csább időzónát is itt lehet meg-
tapasztalni – árulta el dr. 
Gercsák Gábor, aki a Magyar 
Földrajzi Múzeum Világjáró 
esték sorozatában tartott elő-
adást a távoli szigetről. Ugyan-
akkor talán a világ legszigo-
rúbb vámszabályaival is ebben 
az ausztráliai tagállamban 

találkozhatunk, amelyekkel a 
betegségektől és baktériu-
moktól szeretnék megóvni a 
különleges élővilágot és a szi-
getlakókat. 

A térképen nézve szív –
egyesek szerint pajzs – alak-
zatot alkot Ausztrália legna-
gyobb szigete. Területének 
csaknem kétharmada védett, 
és mindössze félmillió lakosa 
van, noha – a professzor ta-
pasztalatai szerint – roppant 
kellemes az éghajlata, a szél-
sőséges időjárás elkerüli, a 
szelek viszont nem, ezért a 
nyugati partokon nem ajánla-
tos tartózkodni, mert akkora a 
légmozgás, hogy az embernek 
még levegőt is nehéz venni. A 

nyugati szél következtében a 
10–15 ezer kilométerről elin-
dult tengeri hullám akkora 
erővel csapódik a part sziklái-
hoz, hogy a tenger közelében 
az emberi hang teljesen elvész. 
Ám csak a tengerpart zajos, a 
sziget belsejében egy 
európai ember számára 
már szinte nyomasztó a 
csend. Csapadékos, hű-
vös klíma jellemzi, ezért 
látványos természet-
földrajzzal találkoznak 
az idelátogatók. 

A déli féltekénél a 
Hold sajátos állását is 
meg lehet tapasztalni: a 
D-alak épp az ellenke-
zőjét mutatja annak, 
amit mi Európában 
megszokhattunk, azaz nem a 
növekvést, hanem a csökke-
nést. Gyönyörűek az erdői, 
gazdag a növényvilága és 
pusztaságai is lenyűgözőek, 
hiszen négymilliárd éves ősi 
kőzetei mellett itt találhatók a 
világ legnagyobb természetes 
mozaikképződményei, ame-
lyek az apály-dagály és a folya-
matos hullámzás következté-

ben alakultak ki. Ezek termé-
szetesen szigorúan védett ter-
mészeti kincsek. 

A sziget belseje is lenyűgö-
ző: jég csiszolta magányos 
hegyek, mint a jégkorszak-
ban, és kúp alakú völgyek, 

látványos vízesések váltják 
egymást. Az élővilága több 
millió éves, elszigelten fejlő-
dött. Még az ausztráliai kon-
tinensnél is gazdagabb, szí-
nesebb állatvilág jellemzi, 
ám a madárvilágáról ugyan-
ez nem mondható el. Keve-
sebb a kenguru, mint az 
ausztráliai kontinensen, de 
itt honos a tasmán ördög, az 

erszényes farkas, erszényes 
patkány és egér, erszényes 
sün, meg a vombat és még sok 
más egzotikus állat. Gercsák 
Gábor úgy vélte, a kisebb rág-
csálók különleges fajai azért 
nem pusztultak ki, mert ide 
nem hurcolták be a természe-
tes ellenségüket, a dingót.

Hatalmas ősfák magasod-
nak a szigeten, a zömük 60–80 
méteres. Érdekes, hogy a ki-

dőlt fákat sem szállítják 
el, csak megtisztítják a 
környezetét, aztán ott-
hagyják, hogy termé-
szetes élőhelyként szol-
gáljon rengeteg apró ál-
latnak. 

Tasmánia őslakossá-
ga évezredeken keresz-
tül elszigetelten élt, egé-
szen az európaiak meg-
jelenéséig, de mára már 
az őslakók teljesen el-
tűntek – mindössze 200 

évvel azután, hogy a szigetet 
felfedezték. 

A Világjáró esték előadás-
sorozat következő állomásai a 
sivatagok és a pusztaságok 
lesznek, amelyekről december 
8-án, 17 órai kezdettel, Péczely 
Lajos mérnök tart előadást a 
múzeum tetőtéri konferencia-
termében.

n BÁLINT

dagógusai voltak, és emellett 
egy remek osztályközösség 
tagja is lehetett. Rengeteget 
beszélgettek, sok időt töltöt-
tek együtt, így mindig ott vol-
tak egymásnak, ha erre szük-
ség volt.

A szorgalmas tanulás mel-
lett ugyanis erre is nagy 

szükség van a diákéletben, 
ahogyan a hobbi szintű nép-
tánc is remek közösséggé ala-
kította a benne részt vevőket. 

– Lényeges viszont – fűzte 
hozzá –, hogy a kedvteléssel 
töltött idő ne menjen a tanu-
lás, a kötelezettségek rovásá-
ra. A mostani találkozás egy-

értelmű üzenetet közvetített a 
diákoknak: mindig legyen ki-
tűzött céljuk, amelynek eléré-
séért érdemes szorgalmasan 
tanulni és kitartóan dolgozni, 
de eközben tegyenek meg 
mindent egy jó közösség ki-
alakításáért is, mert a diá-
koknak szükségük van egy-
más társaságára, kellenek a 
jó barátok és a közös élmé-
nyek is, hiszen ezektől lesz 
igazán szép és tartalmas a 
diákélet.

n BÁLINT EDIT 

Képzeletbeli barangolás a Magyar Földrajzi Múzeum Világjáró esték sorozatában 

Tassie, a szív alakú sziget furcsaságai

Tasmánia egyik legismertebb állata a vombat

Az Ötórai teaház vendége ezúttal Szilas Judit, a Kőrösi egykori diákja volt

Tanuljatok és tegyetek meg mindent a jó közösségért!

Kiváló pedagógusai voltak, köztük Maitz Ferenc igazgató (balra), és remek osztályközösség tagja is 
lehetett – mondta Judit 

December 9-én felejthetetlen
este várja Érden a lélek dolgai
iránt érdeklődő közönséget,
hiszen a népszerű Nyitott
Akadémia sorozat keretében
ezúttal dr. Almási Kittivel
találkozhatunk a Sze-
pes Gyula Művelődési
Központban. A remek
humoráról és gya-
korlatias szemléleté-
ről ismert pszicholó-
gus a magyar lélekta-
ni ismeretterjesztés
egyik legkedveltebb
személyisége, az előadást
országszerte vastapssal kö-
szöni meg a közönség.

Almási Kitti szeptemberben
megjelent (az előadással azo-
nos című) új könyvében azzal
foglalkozik, hogy mitől jelen-
nek meg bennünk a szabad
mozgásterünket korlátozó, éle-
tünket beszűkítő félelmek és
gátlások, és hogyan küzdhet-
jük le ezeket. Ebből a témából
ad ízelítőt Érden is.

Fontos erről beszélni, hiszen
sokan szenvedünk attól, hogy
vágyunk valamire, van valami-
lyen ambíciónk, vagy kilép-
nénk abból, ami már fojtogató
a számunkra, de azt érezzük:
úgysem sikerülne, úgyis kudar-
cot vallanánk, sőt, esetleg még
rosszabb helyzetbe kerülnénk,
mint most vagyunk. Ezért in-
kábbmeg se próbáljuk, bele se
fogunk, megmaradunk a lan-

gyosban vagy a szenvedésben.
Közben talán utáljuk magun-
kat, amiért nem merünk lépni,
gyávák vagyunk változtatni, de
az önutálat önmagában még

nemad erőt, lendületet.
Ilyen helyzetben na-
gyon fontos egyrészt
felkutatni, hogy miből
eredhetnek a félelme-
ink, gátlásaink (hiszen
azok sokszor a múl-
tunk fájdalmas élmé-
nyeiben gyökereznek),

másrészt tudatosmunká-
val csökkenteni erejüket,

hogy ne akadályozzanak ben-
nünket céljaink elérésében, ab-
ban, hogy méltó és tartalmas
emberi életet élhessünk. De
hogyan tegyük? Erre a kérdésre
igyekszik választ adni dr. Almási
Kitti, rengeteg lehetséges esz-
közt adva hallgatói kezébe. A
nehéz témát a doktornő jó hu-
morú, sodróelőadói stílusaold-
ja, és teszi élvezetessé – min-
denhol imádja a közönség.

ANyitott Akadémia helyszíni
standján – sok más, pszicholó-
giai témájú könyv mellett –
kedvezményes áron lehetmeg-
vásárolni dr. Almási Kitti vado-
natúj könyvét is, melyet a szer-
ző kérésre szívesen dedikál is.

Az előadásra jegyek kapha-
tók online, a www.nyitotta-
kademia.hu oldalon és szemé-
lyesen, a Szepes Gyula Művelő-
dési Központban.

Bátran élni – Félelmeink és gátlásaink leküzdése

Dr.AlmásiKitti előadásavégreÉrden!

30
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KÖNYV
Soman Chainani: 
Jók és Rosszak Iskolája
„Ősidőknek erdejében / Két kastély 
áll, fej fej mellett; / Egy a Jónak, egy 
Gonosznak, / Együtt, de mind 
mást tanulnak. / Menekülnél, de 
nem lehet, / Kifelé csak mese ve-
zet.”

Egyszer régen, egy másik világ-
ban, volt egy falu, a neve 
Gavaldon, ezt a falut egy sűrű, 
sötét erdő vette körül. A faluban 
mindenki nagyon boldogan élt. 
Azonban kétszáz évvel ezelőtt 
felbukkant a Gazgató és minden 
évben elrabolt két gyermeket 
Gavaldonból, akik sosem térnek 
vissza. A  gyermekek keresése 
közben a falu lakóinak arra kell 
rádöbbenniük, hogy az erdőből 
nem lehet kijutni, ugyanis min-
dig csak Gavaldonba juthatnak 
vissza. Ezután minden évben 
egyetlen reggel Mr. Deuville Me-

sés-könyvboltjának ajtaja előtt 
egy ládát talál, amelyben négy 
vadonatúj mesekönyv van. 
A mesekönyvek rajzain a szerep-
lők kísértetiesen hasonlítanak az 
eltűnt gyermekekre, a helyszí-
nek pedig Gavaldon pontos má-
sai. Innentől mindenki sejti, 
hogy a gyermekek a Jók és Rosz-
szak Iskolájába kerülnek, ahol 
tündérmesehősöknek és gaz-
embereknek képezik ki őket a 
mesékhez. Sophie gyermekkora 
óta elrablására készül, ugyanis 
hercegnő akar lenni, míg Aga-
tháról mindenki feltételezi, 
hogy őt boszorkánynak fogják 
elvinni. Azonban a mesék tele 
vannak váratlan fordulatokkal, 
így ők sem számítanak arra, ami 
végül történni fog.

A sorozat első kötete megta-
lálható a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár gyermekrészlegében, 
olvassátok el a két lány történe-
tét, egy izgalmas tündérmesés 
regényt, amelyet 10–12 éves ol-
vasóink figyelmébe ajánlunk!

| 2015. december 2. | ajánló

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár 

meghívja Önt a 

2015. december 9-én 17 órakor
megrendezésre kerülő 
közönségtalálkozóra

Lackfi János
író, költő, műfordító, tűzoltó, katona, 

vadakat terelő juhásszal!

ZENE
Góbé Zenekar: Ez van!

A népzene szerepe, formája 
az elmúlt évtizedekben átala-
kult. Napjainkban már klubok-
ban, táncházakban, hangver-
senytermek porondján él to-
vább, ahol időről időre új együt-
tesek mutatkoznak be a közön-
ségnek. A műfaj színes és izgal-
mas. Egyes előadók ragaszkod-
nak az eredeti megszólaltatás-
hoz, míg mások – legyenek azok 
nép-, komoly- vagy könnyűze-
nészek – beleviszik zenéjükbe 
saját gondolataikat, stílusukat.

Ennek a közegnek egyik fiatal 
és tehetséges szereplője a 2007-
ben alakult Góbé zenekar. 
A  Fonó Budai Zeneház tánchá-
zában mint városi-folk zenekar 
mutatkozott be a közönségnek, 
ahol hétről hétre különböző kár-
pát-medencei tájegységek ze-
néjét játszották. A zenekar nevé-
nek jelentése is azt mutatja: 

amolyan góbésan, azaz furfan-
gosan ötvözik a különböző stílu-
sokat a Kárpát-medence más-
más szögletéből érkező fiatal 
muzsikusok. A magyarszováti, a 
szászcsávási, a csíki, a moldvai és 
a dunántúli népdalok, balladák 
és dallamok, az erdélyi vagy vaj-
dasági tradíciók magától értető-
dő természetességgel kapasz-
kodnak össze a jazz, a blues, a 
country és a klasszikus zene ele-
meivel, kialakítva a Góbéra jel-
lemző egyéni zenei stílust. Szán-
dékuk, hogy népszerűsítsék, 
mindenki számára közelebb 
hozzák a népzenét, merőben új 
és élvezhető formában.

Az effajta zenei élményre kí-
váncsi közönség igényét na-
gyon jól fejezte ki a zenekar 
egyik tagja, Kiss B. Ádám: „Leg-
szívesebben ilyen zenét hallgat-
tunk volna. Mivel nem találtunk 
ilyet, ezért megcsináltuk mi.”

Igazán nagyszerű élmény, ke-
ressék a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár Zenei Könyvtárában!

               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.
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Érden történt. Idén történt. 
Szeptember elején, 2015-ben. 
Érdi anyuka meséli. Elsős 
gyermekét az iskolába vitte a 
tanévnyitóra. Az iskola előír-
ta, követelmény, hogy a gye-
rekek 10 perccel 8 óra előtt 
már az iskolában legyenek. 
Ott is voltak, idejében, annak 
ellenére, hogy anyuka nem 
értette, miért is kell a gyere-
keknek olyan korán az isko-
lában lenniük, tíz perccel az 
első tanóra kezdete előtt?!

Az igazi meglepetés akkor 
következett, amikor az isko-
lai ünnepség megkezdésekor 
„elénekeltették a gyerekek-
kel a Himnuszt!” Ezt igazán 
nem értette – és nem is helye-
selte az anyuka. A  szülő. 
Botrány! Skandalum! Még 
hogy „Isten”! Vagy az a meg-
botránkoztató, hogy „a ma-
gyart”? Mert, gondolom, az 
áldással, a védelemmel, jó-
kedvvel, bőséggel és a víg 
esztendővel csak nincs iga-
zán problémája a fiatalasz-
szonynak.

Nekem már nincs sok hát-
ra. Napról napra kevesebb. 
Láttam már ezt-azt; hosszú 
idő háromnegyed évszázad. 
Sok-sok ember, sok-sok hely-
zet, meg sem próbálom meg-
számolni, hány emberhez 
volt közöm, közös ügyem. 
Vagy őnekik énvelem. És 
azokat, akiket csak láttam, 
hallottam! Meg sem próbá-
lom a számukat megbecsül-
ni. De úgy látszik, sosem fo-
gom megérteni az embere-
ket. Néha eszembe jut egy 
régen olvasott mondat: 
„Homo quodammodo omnia”. 
Lehet ug yan, hog y a 
quodammodo = „valami-
képp” tetszett meg nekem, 
ámbár az egész tamási mon-
dat is olyan, amit szorult 
helyzeteimben felidézek: az 
ember valamiképpen min-
den. Ezt a gimnázium máso-
dik reálosztályában Papp 
János tanár úr egy magyar 
irodalom órán (a sokadik hi-
bás felelet után) úgy egysze-
rűsítette/fordította tanulsá-
gossá, hogy az ember képes 
megközelíteni a végtelent – 
de csak a butaságban.

Mielőtt a gondolataim a 
szokott módon elkalandoz-
tak volna, megszólalt egy 
másik fiatal anya, a gyerme-
két nem csupán megszülő, 
hanem nevelni is akaró szü-
lő, és elmesélte, hogy ő is ott 
volt a jövőre iskolába készülő 
gyermekével az ünnepélyen, 
és szégyellte, hogy a kislá-
nya egyáltalán nem értette, 

miért kell felállni és mit éne-
kelnek az iskolás gyerekek. 
Ő úgy érezte, van tennivaló-
ja, pótolnivalója, mondhat-
nánk, kötelessége ebben az 
ügyben.

Magyarok Érden
Időnként ezt is szóvá kell 

tennünk, mert a viszontagsá-
gos és zűrzavaros történet-
nél csak az zavarosabb, amit 
a hely történetéről mesélnek. 
Egymásnak is, nekünk 
is. Hibás kivagyiság jel-
lemez a várost és törté-
netét, jelképeit ismerte-
tő, szinte minden köz-
lést. Például, a magyar 
reformkor nemzeti öntu-
datra ébredésének ide-
jén az osztrák főváros-
ban megjelent eg y 
könyv, Dunai látképek 
címmel. Köztudott – leg-
alábbis a hozzáértők, 
történészek és rokon 
szakmák művelői szá-
mára –, hogy az abban 
az időben (is még) diva-
tos veduták, a látképek 
sokszor úgy születtek, 
hogy a szerzőjük nem is 
járt az ábrázolt helyszí-
nen. Ettől a képek még szé-
pek, rajz- és nyomdatechni-
kailag akár briliánsak is le-
hetnek – csak történeti, hely-
történeti forrásértékük, 
legalkábbis, kétséges.

Ezért hibás az említett kép 
a lá í rásában szereplő 
Hanselbeck név kritikátlan 
hangoztatása; egy, a várost 
ismertető alkalmi kiadvány-
ban bűn, a honismereti olva-
sókönyvben több mint bűn, 
hiba.

Mielőtt a török had feldúl-
ta, kirabolta, lakóit elűzte, 
legyilkolta vagy elhurcolta 
volna, Érd lakossága katoli-
kus magyar volt. Másfél 
száz év után az osztrák 
Habsburg birodalom a török 
megszállás nyomán pusztán 
maradt területeket a saját és 
vazallusai érdekei szerint te-
lepítette be, az esetleg ott 
maradt (kis)ázsiai vagy bal-
káni népcsoportok mellett a 
birodalom más vidékeiről 
származó népcsoportokkal. 
Különféle Donauschwaben 
(dunai sváb) német nemzeti-
ségűek mellett görögkeleti 
szerbek és katolikus rácok a 
déli végekről, északról szlo-
vákok – és mellettük vissza-
települt, vagy ide költözött 
magyarok. Maga Érd azon-
ban mindvégig magyar tele-
pülés volt, a sokszínű, vegyes 
eredetű lakossága ellenére. 

Történetében kitűnően ta-
nulmányozható az osztrá-
kok/Habsburgok Trianon-
hoz vezető nemzetiségi poli-
tikája.

Lassan negyven évvel ez-
előtt Füstös Antal érdi plé-
bános vendége voltam az 
ófalusi műemlék parókián. 
Beszélgettünk erről-arról és 
közben lapozgathattam az 
anyaköny vekben és a 
Historia domus is előkerült. 

Utóbb nem volt erre alkal-
mam, mert a plébános utódja 
bizalmatlanul fogadott. Úgy 
emlékszem, Hegedűs(ovits) 
plébános bejegyzését láttam, 
hogy 1841-ben tartotta az 
első magyar nyelvű szertar-
tást Érd-Ófaluban.

Hitéleti adalék
A fentebb említett szülők 

fiatalok. A  múlt században 
élt és nagyobbrészt már el-
hunyt szüleinkhez képest 3. 
vagy még inkább 4. generá-
ció tagjai. Egy szabad Ma-
gyarországban születtek, 
cseperedtek felnőtté. Ami 
szüleinkkel, azután velünk 
történt, mára már történe-
lem. Vagy mese. A régen tör-
tént rossz dolgok nekik ér-
dektelenek, sőt, idővel az én 
korosztályomnál is törlőd-
nek a rossz emlékek. Pedig 
köztünk él a múlt, a közel-
múlt, sőt, úgy látszik, az ide-
ológiák és a vallások, az ál-
lam és az egyházak viszo-
nyai a mai generációkba is 
átöröklődtek.

Néhány éve egy, a kommu-
nista rendszer vallásüldöző 
módszereiről szóló doku-
mentumkötetben Érdet is 
érintő sorokat találtam. Ezt 
írta jelentésében a besúgó 
1953. december 13-án:

„Déli 12 órakor kezdődött 
a pesti ferencesek nagymisé-

je… mise előtt a folyosón há-
rom idősebb úr beszélgetését 
hallgattam végig. Nyilván 
régi előkelőségek voltak, 
ezért nem kapcsolódhattam 
be a társalgásba, de azt nem 
bánták, hogy hallgatom azt, 
amit egyikük elmondott. Egy 
Józsinak emlegetett volt 
pénzügyminiszteri taná-
csosról adott információt 
társainak. A  miniszteri ta-
nácsos vagy osztályvezető 

megjött a kitelepítésből 
és Érden vett ki lakást. 
Pesten valami szívbajt 
állapítottak meg nála és 
kórházba kapott beuta-
lást. A kórházi felvétel-
hez azonban szükség 
volt szegénységi bizo-
nyítványra, amit az érdi 
községi tanács csak úgy 
adott ki, ha 2 tanú sze-
mélyesen megjelenik 
vele s a két tanú igazolja, 
hogy pénzügyminiszteri 
tanácsosi nyugdíját 
megvonták és vagyona 
nincs. Az illetőnek nem 
volt személyes ismerőse 
Érden. Elment a plébáni-
ára. Ott arról értesült, 
hogy a plébános pesti 

kórházban van. Egy fiatal, 
idegen pap helyettesíti – a he-
lyettes kb. egy hónapja jött 
meg a kitelepítésből. Érden 
csak két napja van. A  pap 
mégis elment a volt miniszte-
ri tanácsossal egyik katoli-
kus úrhoz, aki szerzett még 
egy tanút, s ketten tanúsítot-
ták, hogy a szegénységi bizo-
nyítványért jelentkezőnek 
nyugdíját elvették, vagyona 
nincs. Feljegyeztem ezt an-
nak jellemzésére, hogy mi-
lyen készségesen állnak egy-
más rendelkezésére a kleri-
kális reakciósok.”

A besúgó és áldozatai is 
nyilván meghaltak már. Ta-
lán a fiaik vagy most már 
unokáik „az érdiek”.

Naplómból, 2001.
Pesten érdekes és nagyon 

elgondolkoztató találkozá-
som adódott ma. A „fel-
szabon”, az újra Ferenciek 
terén álldogáltam a 7-es 
buszra várva, az antikvári-
um előtt. Volt műemlékes is-
merősöm üdvözölt kitörőnek 
látszó örömmel. Gyönyörű 
ezüstmedált mutatott, egy 
Sárkányölő Szent György lo-
vagot. Ajándékba vitte egy 
püspöki tanácsosnak, aki-
vel a keresztény szakszerve-
zet vezetőségi tanácskozá-
sán egymás mellett ültek. 
Közel húsz éve nem találkoz-

tak és most ezzel az apró (né-
hány tízezres nagyságren-
dű) ajándékkal jólesik emlé-
kezni a régi szép időkre.

Eddig minden nagyon 
szép. Csak ő már arra nem 
emlékezett, vagy nem akart 
emlékezni, vagy arra volt kí-
váncsi, én tudom-e, hogy ak-
kor ő, az akkori párttitkár 
kezdeményezte és érte el a 
fegyelmi úton azonnali elbo-
csátásomat a hivatalból. Az 
indoklás (nem hivatalosan) 
az volt, hogy a klerikális be-
állítottságom miatt részre-
hajlóan intézem az egyházi 
műemlékek helyreállításá-
hoz adott anyagi támogatá-
sok ügyét. Ezzel baráti kör-
ben ő maga dicsekedett egy-
szer. „Madarat tolláról, em-
bert barátjáról…”, baráti kö-
réből ketten is siettek tudatni 
velem, hogy ő állt az akció 
mögött. Azzal viszont nem 
dicsekedett, hogy akkoriban 
a szóban forgó paptestvér 
nyugatról segélyként ka-
pott autójával közlekedett 
néhány hónapig. Párttitkár-
ként. Azzal ment a „bajuszos 
püspökhöz” = az egyház-
ügyi tanácsoshoz is, elintéz-
ni, hogy soron kívül renovál-
ják és komfortosítsák az ille-
tő templomát.

Ma egymás mellett ülnek 
egy jobboldali (?) civil szer-
vezet vezetőségében. Talán 
érthető, hogy én miért nem 
vagyok még csak tagja sem.

Toronyóra Érden
Azt hittem, káprázik a sze-

mem. Ezek a ködszitálós, 
tompaszürke novemberi es-
ték, a bőrünk alá hatoló 
aprószemű hideg esővel, a 
minduntalan feltámadó kel-
lemetlen szélrohamokkal, a 
szembejövő autók fényszórói 
által vakítóvá fénylő nedves 
aszfalttal – kényszerítik az 
embert, hogy csak az útra, a 
forgalomra figyeljen. Mégis, 
a Kálvin téri körforgalomból 
kihajtva, mintha valamilyen 
fényt láttam volna a reformá-
tus templom tornyán. Valami 
változott.

Szerda este, amikor arra 
jártam, eszembe jutott és 
visszanéztem a toronyra. 
Tényleg világított ott valami: 
egy toronyóra. Egy díszüveg 
ablakban világított egy to-
ronyóra. Azt a megoldást vá-
lasztották, hogy az alul elhe-
lyezkedő négyzetes óralap 
fölötti, megmaradó ablakme-
zőbe hátulról megvilágított 
díszüveg került. Ez volt a vál-
tozás. n VOTIN JÓZSEF

A gyerekekkel a Himnuszt énekeltették

Kálvin téri református templom, Érd 
(Szabó Szikla Szilárd grafikája)
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. december 3-tól december 13-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

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

BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák 
cseréje, vására
December 5-én, szombaton 
9–12 óráig

AZ IGAZI MIKULÁS
Az Ametiszt Bábszínház elő-
adása
Zenés bábelőadás élő Miku-
lással
December 6-án, vasárnap 11 órakor

MICIMACKÓ BÉRLET 2015. 
ŐSZ/3.
Betlehemes történet
A Görömbő Kompánia előadá-
sa. Egyéni belépőjegy 800 Ft.
December 7-én, hétfőn 10 és 14 óra-
kor
DR. ALMÁSI KITTI ELŐADÁ-
SA
Bátran élni – félelmeink és 
gátlásaink leküzdése
Belépő 2300 Ft. Jegyek elővé-
telben kaphatók a művelődési 
központban.
December 9-én, szerdán 19 órakor

IDŐPONTVÁLTOZÁS!
SZÍNHÁZBÉRLET 2015. ŐSZ 

III/3.
SZERETEM A FELESÉGEM 

Pikáns zenés játék két részben. 
Alkalmi belépőjegy 2800 Ft. 

December 6-án, vasárnap 
15 órakor

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

GUZSALYAS KÉZIMUNKA 
SZAKKÖR
Helyszín: Lakótelepi Kluböve-
zet, Enikő u. 2.
Minden csütörtökön 15-től 18 óráig

KERTBARÁTKÖR
Év végi beszámoló, karácso-
nyi ünnep
Helyszín: Lakótelepi Kluböve-
zet, Enikő u. 2.
December 11-én, pénteken 17 órakor

KÉZIMUNKA KLUB
Minden harmadik szombaton 10 órakor

MERIDIAN TORNA
Hétfőnként 9 órakor

SZÓKRATÉSZ KLUB
Minden páros héten kedden 15–16 
óráig

SZÖVŐ SZAKKÖR
Helyszín: Lakótelepi Kluböve-
zet, Enikő u. 2.
Minden szerdán 14.30-tól 18 óráig

ELŐZETES

KARÁCSONYVÁRÓ
Kreatívsarok, mesefalva és 
Hadikfalvi betlehemes

Ajándéktárgyak és díszek ké-
szítése, interaktív mese és ki-
állítás Szép Adrien bábkészí-
tővel.
Szervező az Érdi Bukovinai 
Székelyek Egyesülete, közre-
működik a Bukovinai Székely 
Népdalkör. A programokra a 
belépés ingyenes.
December 20-án, vasárnap 15–17 
óráig

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

VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Péczely Lajos: Sivatagok és 
pusztaságok
Dr. Somfai Kara Dávid kazah 
dombra előadása
December 8-án, kedden 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. 
Információ: 

Kovács Nóra 06 23 363 036.

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

FELNŐTT KÖNYVTÁR
Közönségtalálkozó Lackfi 
Jánossal
December 9-én, szerdán 17 órakor
GYERMEKKÖNYVTÁR

Karácsonyváró Kreatív 
Kedd
A foglalkozások látogathatóak 
önállóan és családdal is. Rész-
vételi díj alkalmanként és fe-
jenként 100 Ft.
December 8-án, kedden 14 órától

Mesemondó verseny Mátyás 
királyról
December 9-én, szerdán 13 órától

ZENEI KÖNYVTÁR
Zenei Klub: A XVII. századi 
olasz lantzene
Beszélgetés, hangszerbemuta-
tó, zenélés Benkő Mihály lan-
tossal, régizenésszel
December 7-én, hétfőn 18 órakor

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 kiállítása
A tárlat megtekinthető december 12-ig
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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

DECEMBER 7., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Jazzland ism. 34. rész
20:00  Kézilabdamérkőzés ism. 

Érd–Futura Roma
21:30  Közlekedés XXI. 15/8. 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

DECEMBER 8., KEDD
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Labdarúgómérkőzés ism. 

Érd–Fehérvár
21:10  Vámos Miklós műsora 35. rész
22:05  Híradó
22:20  Párbeszéd
22:35  Örökségünk 15/8. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
23:05  Polgártárs 

Vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:35  Híradó
23:50  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

DECEMBER 9., SZERDA
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás Sportmagazin
20:00  Kézilabdamérkőzés Futura 

Roma–Érd

21:30  A kis Valentino fekete-fehér, magyar 
filmdráma,16 éven felülieknek, 
R: Révész György

23.05  KalandoZoo 35. rész
23:35  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
23.50  Mozgás Sportmagazin
00.20  Híradó

DECEMBER 10., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra kérdezzen a polgármestertől
20.00  Tea két személyre 36. rész
20.30  Sztárportré 23. rész
21.00  Híradó
21.15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
21:30  Örökségünk 15/8. rész
22:00  FényKép kulturális magazin
22:30  Tea két személyre 36. rész
23:00  Mozgás Sportmagazin
23:00  Híradó
23:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

DECEMBER 11., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 36. rész
20:00  Jazzland 35. rész
20:30  Koportos színes, magyar filmdráma, 12 

éven felülieknek!, R: Gyarmathy Lívia
21:45  Híradó
22:00  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22:15  Fogadóóra kérdezzen a polgármestertől
22:45  Mozgás Sportmagazin
23:15  Tea két személyre 36. rész
23:45  Híradó
 0:00  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról

DECEMBER 12., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19.30  Polgártárs Vallási, nemzetiségi, civil 

társadalmi magazin
20.00  Épitészet XXI. 15/8. rész ismeretterjesz-

tő film korunk építészetéről
20:30  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója
21:00  A kis Valentino fekete-fehér, magyar 

filmdráma, 16 éven felülieknek, 
R: Révész György

22:35  Örökségünk 15/8. rész 
Ismeretterjesztő sorozat

23:05  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

23:35  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

23:50  Híradó

DECEMBER 13., VASÁRNAP
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Tea két személyre 36. rész ism.
20.00  Polgártárs Vallási, nemzetiségi, civil 

társadalmi magazin
20.30  Épitészet XXI. 15/8. rész 

ismeretterjesztő film korunk 
építészetéről

21.00  Érdi Panoráma 
A heti események összefoglalója

21.30  Csak tükörben
21:40  Koportos színes, magyar filmdráma, 12 

éven felülieknek, R: Gyarmathy Lívia
22:55  Polgártárs 

vallási,nemzetiség,civil társadalom
23.25  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
23.40  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. 

 

 

 

 



14 ÉRDI ÚJSÁG| 2015. december 2. |    hirdetmények

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes 
munkaidő
A vezetői megbízás időtarta-
ma: 
A vezetői megbízás határozott 
időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: A szakma 
irányelvének és a belső szabály-
zatának megfelelően szervezi és 
irányítja a szervezeti egység gon-
dozási egységeinek munkáját a 
hatékony működés érdekében. 
Irányítja és ellenőrzi a Családsegí-
tő és Gyermekjóléti Központ Szer-
vezeti Egység szakmai munkáját. 
Elkészíti a szervezeti egység szak-
mai programját, házirendjét, el-
lenőrzi annak betartását. Javasla-
tot tesz a szervezeti egység költ-
ségvetési, fejlesztési és rekonst-
rukciós terveire. Egységes szak-
mai szemléletet és színvonalat, 
módszertani kultúrát alakít ki.
Illetmény és juttatások: Az il-
letmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskolai vagy egyetemi vég-
zettség: szociális munkás, szociál-
pedagógus, szociálpolitikus-köz-
gazdász, okleveles szociális mun-
kás, okleveles szociálpolitikus, 
szociális menedzser,
• Családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatások területén szerzett 
legalább 3–5 év szakmai tapasz-
talat,
• Gyakorlott szintű MS Office (iro-
dai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság, tiszta 
erkölcsi bizonyítvány, cselekvő-
képesség
Elvárt kompetenciák: Pontos-
ság, együttműködő képesség, fe-
lelősségvállalás, megbízhatóság
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások: Szak-
mai önéletrajz, motivációs levél, 
iskolai végzettséget igazoló bizo-
nyítványmásolat, erkölcsi bizo-
nyítvány
A beosztás betölthetőségének 
időpontja: A beosztás legkoráb-
ban 2016. január 1. napjától tölt-
hető be.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2015. december 4.
A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt 

Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520-
362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: Postai úton, a pályázat-
nak a Szociális Gondozó Központ 
Érd címére történő megküldésé-
vel (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 ke-
resztül
vagy
Személyesen: 2030 Érd, Budai út 
14.

A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: A munkakör betöltése 
kizárólag a megjelölt végzettség-
gel lehetséges. Az érvényes pá-
lyázatot benyújtó jelentkezők 
személyes meghallgatáson vesz-
nek részt. Azon pályázatokat áll 
módunkban elfogadni, amelyek 
hiánytalanul kerültek elküldésre, 
illetve a pályázó a kiírt feltételek-
nek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2015. december 10.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes 
munkaidő
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 
egészségügyi team tagjaként a 
szakfeladatok koordinálásával 
részt vesz a preventív, 
egészségmegőrzési, egészségfej-
lesztési folyamatokban. A szakma 
irányelveinek megfelelően tevé-
kenykedik. Segíti a gyógyító-
megelőző tevékenységek haté-
kony működését.
Illetmény és juttatások: Az illet-
mény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek: Középisko-
la/gimnázium, általános ápoló és 
asszisztens, diplomás ápoló, szak-
ápoló, gyakorló ápoló
A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: A munkakör a pá-
lyázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2015. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt 
Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520-
362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szoci-
ális Gondozó Központ Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Budai út 14.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 
1/911/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: Ápoló.
vagy
Elektronikus úton Denkovics Ildi-
kó részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen ke-
resztül
vagy
Személyesen: 2030 Érd, Budai út 
14.
A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje:
A munkakör betöltése kizárólag a 
megjelölt végzettséggel lehetsé-
ges. Az érvényes pályázatot be-
nyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt. 
Azon pályázatokat áll módunk-
ban fogadni, amelyek hiánytala-
nul kerültek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek mara-
déktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2015. december 10.

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 

Felhívás
Érd Kiváló Sportolója Díjra és
Érd Kiváló Sportcsapata Díjra 
Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj adomá-
nyozásával az önkormányzat kifejezi elismerését az érdi általános és kö-
zépiskolák azon tanulóinak, valamint az érdi sportszervezetek általános 
és középiskolás korú sportolóinak, akik kiemelkedő sportteljesítmé-
nyükkel öregbítették Érd Megyei Jogú Város hírnevét.

Az Érd Kiváló Sportolója Díj azoknak a diákoknak adományozható, akik 
egyéni vagy csapatsportágban országos diákolimpián vagy orszá-
gos bajnokságon 1. helyezést értek el, illetve válogatott kerettagok.

Az Érd Kiváló Sportcsapat Díj azoknak a csapatoknak adományozható, 
akik a szakszövetség által kiírt csapatsportágban országos diákolim-
pia országos döntőjén 1–3. helyezést értek el vagy országos bajnok-
ságon 1–3. helyezést értek el.

Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj odaítélésére 
a köznevelési intézmények vezetői, valamint a sportszervezetek veze-
tői tehetnek javaslatot.  A köznevelési intézmények vezetői, valamint 
a sportszervezetek vezetői az elismerések adományozása érdekében 
évente egy személyre és egy csapatra tehetnek javaslatot. A 2015. évi 
Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj ajánlásakor a 
2015. évben (2015.01.01–2015.12.31. időszakban) elért eredményeket 
lehet figyelembe venni. A javaslatokhoz az elért eredményekről, a vá-
logatottságról a sportág országos szakszövetségének, illetve a Magyar 
Diáksport Szövetségnek az igazolása szükséges. Az elismerés adomá-
nyozásáról Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság dönt.

A javaslatokat a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottságnak 
címezve, a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján kell benyújtani. (2030 
Érd, Budai út 8. Humán Iroda, Havril Károly sportreferens 06/23 522-
300/ 251-es mellék, havril.karoly@erd.hu )
A benyújtás határideje: 2016.01.08.
 Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság

Felhívás Csuka Zoltán Díjra
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ál-

tal adományozható díjakról és kitüntetésekről 
szóló 40/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 
5. § (1) értelmében a Csuka Zoltán-díj azok-
nak adományozható, akik a közművelődésben, 
valamint a kulturális élet szervezésében gya-
korlati tevékenységükkel, kezdeményezéseik-
kel, eredményes munkásságukkal szolgálták a 
település művelődését.

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, 
aki a javasolt személy tevékenységét közvetlenül 
ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a 
javasolt személy tevékenységét összefoglalva, a 
javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve 
írásban kell megtenni.

A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Köz-
nevelési és Művelődési Bizottsága vélemé-
nyezi, és a Közgyűlés dönt a díjazott szemé-
lyéről.

A díj a magyar kultúra napján – 2016. janu-
ár 22-én – kerül átadásra.

A javaslatokat a Humán Iroda címére lehet 
benyújtani postán (Polgármesteri Hivatal, 
Humán Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügy-
félfogadási időben személyesen (Érd, Budai 
út 8.). 

A postai beérkezés és személyes benyújtás 
határideje: 2015. december 7. (hétfő) 18.30 
óra.

Köznevelési és Művelődési Bizottság

Felhívás Érdi Művészeti Díjra
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

által adományozható díjakról és kitünteté-
sekről szóló 40/2011. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelet 6. § (1) bekezdésének értelmében 
az Érdi Művészeti Díj azoknak a személyek-
nek adományozható, akik a művészeti élet 
valamely területén kiemelkedő eredménye-
ket értek el, magas színvonalú tevékenysé-
gükkel, alkotásaikkal hozzájárultak Érd város 
hírnevének öregbítéséhez.

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, 
aki a javasolt személy tevékenységét közvetle-
nül ismeri. A személyi javaslatot rövid indok-
lással, a javasolt személy tevékenységét össze-
foglalva, a javaslattevő nevét és elérhetőségét 
feltüntetve írásban kell megtenni.

A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Köz-
nevelési és Művelődési Bizottsága vélemé-
nyezi, és a Közgyűlés dönt a díjazott szemé-
lyéről.

A díj a magyar kultúra napján – 2016. janu-
ár 22-én – kerül átadásra.

A javaslatokat a Humán Iroda címére lehet 
benyújtani postán (Polgármesteri Hivatal, 
Humán Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügy-
félfogadási időben személyesen (Érd, Budai 
út 8.). 

A postai beérkezés és személyes benyújtás 
határideje: 2015. december 7. (hétfő) 18.30 
óra.

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

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

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

  Az ÉTH sajtószolgálata       

FELHÍVÁS
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyes használatára

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

középületek esetében a szer-
tartások ideje alatt is.

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

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

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

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

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

KIBŐVÜLT AZ ÉTH SZOLGÁLTATÁSA
Szennyvízszippantáshoz is hívható az ÉTH 

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

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

KÖZÉRDEKŰ  
TÁJÉKOZTATÁS

Az Érd és Térsége Regionális Víziközmű 
Kft. Ügyfél-elégedettség mérést végez 
Felhasználói körében. 
Teszt alapú kérdőívünkben megkérdezzük 
Ügyfeleinket ügyintézéseik során gyűjtött 
tapasztalataikról, illetve szolgáltatásunkkal 
kapcsolatos elvárásaikról. A mérés célja szol-
gáltatásaink ügyfélközpontúságának növe-
lése, és fogyasztói tájékoztatásunk minél 
gyorsabbá és közérthetőbbé tétele. 
A kérdőív  2015. október 1–november 30. kö-
zötti időszakban elérhető a Társaság honlap-
ján, www.erdivizmuvek.hu.
A kérdőívet regisztráltan kitöltő Felhaszná-
lók között 2016. január 8-án 30 db 16 GB-os 
pendrive kerül kisorsolásra.
Kérjük, ossza meg velünk véleményét, érté-
kelje és véleményezze a Társaság szolgálta-
tói és ügyfélszolgálati tevékenységét. 

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

December 4-én, 5-én és 6-án, 9 órától 14 óráig apró ajándékokkal várjuk a gyerekeket 
a Főtéren, a Mindenki Karácsonyfájánál!
 – Fidesz érdi szervezete

Az érdi roma nemzetiségi önkormányzat
A hisz érdi szervezetével közösen

2015. december 19-én szombaton 10–12 óráig

KARÁCSONYI 
RUHAOSZTÁST TART
A diósdi út 35-ben (Régi érusz udvar)

Ahol férfi-, női-, gyermekruhák, cipők és 
gyermekjátékok között lehet válogatni.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

ÖREGFIÚK-LÁNYOK 
KOSÁRLABDA!
HOL? Érd, Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola sportcsarnoka

MIKOR? Szerdánként 19.50–21.30
Részvételi díj 500 Ft/alkalom

INFO: Frank József (20 297 0350), Tesch Tamás (30 385 9819)
facebook.com/groups/ 994260950608326/?pnref=story

Kacagva kocogó Mikulás
Immár harmadik alkalommal rendezik meg az érdi BSI 

Futónagykövetek a Mikulás-futást.
Gyertek, fussunk együtt Mikulással, aki minden részt vevő 

gyereknek ajándékkal kedveskedik majd.
Indulás 2015. december 5-én 18 órakor Érd Főteréről. 

A futott táv tetszőleges.
Előzetes részvételi szándékot jelezni lehet a facebook.com/

events/863514990434225/ oldalon
Szeretettel várnak mindenkit a Futónagykövetek!

NEMZETI

BŰNMEGELŐZÉSI

TANÁCS

BŰNMEGELŐZÉS
MAGYARORSZÁGON

www.bunmegelozes.info

+36 1 462 7448

„HÁZHOZ MEGYÜNK”

ORSZÁGOS VAGYONVÉDELMI KAMPÁNY

A rendőrség munkatársai Pest megyében három helyszínen várják az érdeklődőket,
ahol a közreműködő szervezetek képviselőivel és a témában jártas szakértőkkel közösen
tájékoztatják a lakosságot vagyonvédelmi lehetőségeikről, a mindennapok biztonságáról.

A vagyonvédelemhez szükséges döntések meghozatalához, a veszélyhelyzetek 
elkerüléséhez segítséget nyújtanak az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., 
és a Személy-Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara képviselői, 
valamint a Polgárőrszövetség munkatársai is.

Az információs pontokon 2015 november 2-től alábbi időpontokban és helyszíneken várják
az érdeklődőket:

Helyszín:    Érd TESCO Hipermarket, Budafoki út 2.

Időpont:     2015. December 7-11

              hétfő  -  Péntek:  9-12 

POLICE
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Szalagavatóra voltak hi-
vatalosak diákok, tanárok, 
szülők a hétvégén az Érd 
Arénában. A Vörösmarty Mi-
hály Gimnázium öt osztálya 
búcsúzik majd véglegesen az 
iskolától az érettségi után, 
ennek egyik jelképes mozza-
nata a négy vagy a nyolc év 
lezárásaként megtartott 
szalagtűzés. Az ünnepség 
sok zenével, tánccal, az el-
múlt évek, fotók, videók fel-
idézésével vált teljessé.

Ez a nap fordulópont a 
másfél száz végzős tanuló 
életében, valami most lezá-

rul, de egyben kezdetet is 
jelent a számukra – így fog-
lalható össze röviden az ese-
mény lényege. Az Érd Aréna 
erre az alkalomra megtelt, 
nemcsak a nézőtér, de a küz-
dőtér is, ahol az élvonalban 
játszó kézilabdás lányok 
hétről hétre küzdenek a pon-
tokért. Ez a fajta küzdés vár 
az érettségi után az ÉLET-
ben a jövőre végzős lányokra 
és fiúkra, akik csak jóval ké-
sőbb döbbennek majd rá, 
hogy mennyivel könnyebb 
volt tanulni – még a matekot 
is. Persze a legtöbbjük nem 

áll az érettségi után egyből 
munkába, hanem továbbta-
nul egyetemeken, főiskolá-
kon. Az érdi Vörösmarty Mi-
hály Gimnáziumnak jó híre 
van az országban, a középis-
kolák rangsorában ott van a 
legjobbak között.

Szilasné Mészáros Judit 
igazgató büszke a „fiaira, lá-
nyaira”, akiktől, mint mond-
ta, nehezen válik meg. 
Kertmeginé Márki Borbá-
la, a 12. B osztályfőnöke pél-
dául így beszélt lapunknak 
tanulóiról: – Szívemhez nőtt 
valamennyi diák a harminc-
négy fős osztályból. Jól ta-
nulnak, megbízhatóak, szin-

te mindnyájan tovább foly-
tatják majd tanulmányaikat, 
de igen sok még a tennivaló-
juk az érettségiig. Féltem 
őket, hogy mi lesz velük, ha 
majd végleg elhagyják az is-
kolát. Szeretném nyomon kö-
vetni a sorsukat.

Beszédek nem hangzottak 
el a szalagavatón, ami a sza-
lagok feltűzésével kezdő-
dött. Az öt osztály összesen 
160 tanulója mind megkapta 
osztályfőnökétől a kis szala-
gocskát és hozzá a puszikat, 
öleléseket, kézfogásokat, ez-
után a kivetítőn rövid tréfás 
filmösszeállításokban mu-
tatkoztak be. A gimnázium 

tanári kórusa kis műsorral 
lepte meg a jelenlévőket, 
majd a 11. évfolyam képvise-
lője a búcsúzó diákoknak 
átadta azt a selyemszalagot, 
amelyet a ballagás napján 
minden 12-es aláírásával 
kötnek fel az iskolazászlóra, 
így hagyva emléket az alma 
maternek.

Az ünnepi program zenés, 
vidám jelenetekkel és kerin-
gővel zárult, a küzdőtér 
megtelt öltönyökben, esté-
lyikben táncoló diákokkal, 
tanárokkal és a meghatott 
büszke szülőkkel, akiket 
végzős gyermekeik kértek 
fel… n TEMESI LÁSZLÓ

Miből lesz a cserebogár? címmel minden hó-
napban tartanak egy közös órás programot 
óvodásoknak a Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola pedagógusai és alsó tagozatos diákjai, 
hogy felébresszék a kicsik kedvét iskolájuk iránt. 
A legutóbbi délután Márton-nap jegyében telt, 
ahol a libáké volt a főszerep…

Az „iskolakóstolás” végig 
vidáman telt, Szent Márton 
legendája elevenedett meg 
különféle formában, legalább 
harminc harmadikos, negye-

dikes gyerek, fejükön papír 
libusokkal mókázott a megje-
lent óvodások előtt, népi játé-
kokkal, mondókákkal. Több-
ször felhangzott a Gyertek 

haza libuskáim, amin jókat 
derültek a legkisebbek, akik 
a számukra rendezett műsor-
ra mintegy félszázan a Tar-
karét és a Pumukli óvodák-
ból érkeztek. Egy-egy jele-
netre be is szálltak jövendő 
iskolatársaik közé, láthatóan 
nagyon élvezték a közös játé-
kokat – a szülők is, akik elkí-
sérték őket…

Andorkó Viola tanító néni 
és csapata ügyesen vonta be 
az óvodásokat, akikben egy 
csepp félelem sem volt, hogy a 
náluk idősebbekkel „kell” 
együtt játszani. Hamar meg-
barátkoztak – egyelőre – is-
meretlen társaikkal, akik 
végig barátságosan (be)fo-

gadták őket, így biztosan 
örömmel jönnek majd jövő 
ősszel ide tanulni. 

A műsor után jöhetett a li-
bazsíros kenyér, majd az 
osztálytermek megtekintése 
és egy kis séta lampionokkal 
a sportpályához, ahol körbe-
járhatták az épületet, a tor-
natermet és a végén még le-
csúszhattak az udvaron ki-
alakított játszótér csúszdá-
ján. Hát, ha ilyen az iskolai 
élet csupa vidámsággal, 
öröm lehet idejárni – gondol-
hatták, még szerencse, hogy 
matekbemutató nem volt… 
Ellenben hónapról hónapra 
van kézműves és zenei fog-
lalkozás.

– Szeptemberben kezdtük 
az Iskolakóstoló sorozatun-
kat, amit márciusig terve-
zünk, ez alatt volt már szü-
reti népszokásokhoz, most 
Szent Márton legendájához 
kapcsolódó műsorunk, de-
cemberben pedig betlehemi 
játékokat mutatunk be – 
mondta Maitz Ferenc igaz-
gató. – Nagyon népszerűek 
az óvodások körében ezek a 
vidám programok, amelyek-
kel, reméljük, felkeltjük ér-
deklődésüket iskolánk iránt, 
hiszen minden évben négy 
első osztályt indítunk száz-
húsz gyerekkel – zárta sza-
vait az igazgató.

n TEMESI

Decemberben betlehemes játékkal várják a kicsiket

Zenés óvodáscsalogató a Kőrösiben

„Gyertek haza libuskáim!” – így csábították az ovisokat a vendéglátók

Iskolakóstoló libazsíros kenyérrel

Az elmaradhatatlan keringő. A diákok szüleiket is felkérték a nyitó tánc után

Százhatvan szalagot tűztek fel az osztályfőnökök

A gimnázium tanári kara is fellépett a bálon

Valétáltak a vörösmartysok
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Fekete-fehér, sokszorosí-
tott, kissé homályos osztály-
képen keresik magukat az ál-
talános iskolát hat évtizeddel 
ezelőtt befejező diákok – Itt 
vagyok, ni, ez a szőke copfos 
kislány. Persze, így hatvan év 
távlatából, alig hasonlít rám – 
mutat mosolyogva a második 
sorban álló tanulók egyikére 
Szeitli Terézia. 

A többiek is kíváncsian ta-
nulmányozzák a fényképmá-
solatot azon a nem mindenna-
pi osztálytalálkozón, amelyen 
az általános iskolától hatvan 
évvel ezelőtt búcsúzó, az 
1954/55-ös tanévben végzett 
egykori diákok adtak egy-
másnak találkozót november 
26-án az Érdi Vigadóban. 

– „Most, nem is olyan régen, 
alig hatvan évvel ezelőtt sza-
valtam a Tanácsháza udva-
rán álló iskola lépcsőjén, resz-
kető térdekkel, elfogultan, 
hogy „Boldog idő, szép diák-
kor, jöjj vissza egy szóra!” – 
kezdte a valamikori osztály-

társait köszöntő beszédét a 
találkozó szervezője, Badalai 
Ödönné Emília. – Most fel-
idézzük a barátságokat, a csí-
nyeket, az ártatlan diáksze-
relmeket, és máris fiatalnak 
érezhetjük újra magunkat – 
mondta, majd arról beszélt, 
hogy jó volt Érden gyereknek 
lenni. Nyáron a ligeti strand, a 
biciklizés és a foci volt a slá-
ger, télen meg a hócsaták és a 
szánkózás a Tóni csapáson; 
csak ritkán jött jármű a Fő ut-
cán.

– Sokat nevettünk, és egy-
formán szegények voltunk, de 
kit érdekelt? Miénk volt a vi-
lág! Aztán befejeztük a nyolc-
osztályos iskolát, jött az ifjú-
kor, majd az élet vihara ide-
oda sodort bennünket. Követ-
kezett a családalapítás, a 
munka és minden más, ami 
elfeledtette velünk a boldog 
gyermekkort. Most meg… az 
időskorban járunk, akár beis-
merjük magunknak, akár 
nem, s ahogy végignézek az 

asztalsoron, észre kell ven-
nem, hogy egyre kevesebben 
vagyunk – mondta, majd egy 
szál gyertyát gyújtott társai-
val azok emlékére, akik már 
nem lehettek velük ezen az 
osztálytalálkozón. Az érdi le-
ányiskola egykori – a Maria-
num Általános Iskola mai – 
épületében apácák tanítása 
mellett kezdték el iskolai ta-
nulmányaikat a 8. a osztály 
diákjai, majd pár éven belül 
átköltöztek a mostani Magyar 
Földrajzi Múzeum, az egykori 
Tanácsháza mögötti udvar-
ban álló épületbe, és végül in-
nen ballagtak el hatvan évvel 
ezelőtt, 1955-ben. Idei osztály-
találkozójukon két kedves ta-
nítójukat, Hillné Emma nénit 
és Maár Aidát is köszönthet-
ték. A 95 éves Emma nénire 
úgy emlékeztek, igencsak szi-
gorú volt a diákokkal, de a 
matematikát mindenki elsajá-
tította nála. Maár Aida pedig 
akkoriban kezdte a pedagó-
gusi pályát, csinos és kedves 

volt, erre leginkább a férfiak 
emlékeztek. 

– Nem voltunk mi rossz gye-
rekek, de a csintalanság 
mindegyikünkben ott bujkált, 
így nem csoda, hogy akkori-
ban – legalábbis a fiúk – gyak-
ran kaptak „körmöst” a ke-
zükre, amikor szófogadatla-
nok voltak – mesélte Póth 
Mária, akit „Potyinak” be-
céznek társai. – Arra is em-
lékszem, jó messziről kellett 
begyalogolnom az iskolába, 
nem számíthattunk autóbusz-
ra, helyi járat egyáltalán nem 

volt, pedig a távolságok akkor 
sem voltak kisebbek Érden, 
mint most – tette hozzá Mária, 
aki később ruhaipari szakon 
végzett, és az egykori ÉRUSZ-
ból ment nyugdíjba. 

A hatvan év elszállt, mint a 
fuvallat. Ennyi esztendő után 
jó volt ismét találkozni, egy-
mással elbeszélgetni a múlt-
ról és egy kicsit a jelenről is: 
kivel mi történt, és hogyan 
telnek a napjai. A következő 
osztálytalálkozót öt év múlva 
szeretnék megtartani.

n BÁLINT EDIT

Hagyománya van az érdi Katalin-bálnak: az 
elmúlt szombaton is megtelt a Szepes Gyula 
Művelődési Központ előcsarnoka, amelyet 
ilyenkor asztalokkal, székekkel rendeznek be és 
előkerülnek az enni- és innivalók. Az élő zene 
sem hiányozhat hajnali ötig.

Több mint húsz éve egy 
novemberi hétvége mindig a 
Katalin-bálozóké Érden. 
Megszokhatták az önfeled-
ten szórakozni vágyók, hogy 
jóval a megadott időpont 
előtt megcsörren a tele-
fonjuk, és egy kedves női 
hang invitálja őket. 
Zelenka Lászlóné, Ilon-
ka, a művelődési ház 
dolgozójaként először 
pontosan huszonkét év-
vel ezelőtt szervezett 
szilveszteri bált, tobo-
rozta az óévet búcsúzta-
tókat, majd a sikertől felbuz-
dulva jöttek sorra az általa 
rendezett Katalin- és szé-
kelybálok. Az évek alatt 
megszokták a résztvevők, 
hogy amit Ilonka szervez, 
arra érdemes elmenni, mert 
garantált a jókedv és vidám-
ság. Mint ahogy ezen a Ka-
talin-napi rendezvényen, 

amelyen száznál is többen 
mulattak.

– Nagy szeretettel készülök 
mindig ezekre a bálokra, és 
ezt érezhetik meg a vendége-
ink is, mert legalább a három-

negyed részük visszajáró. 
Mint például a Poszmik csa-
lád, amely a huszonkét év alatt 
talán csak egyszer hiányzott, 
akkor is „igazoltan” – mondta 
Zelenka Lászlóné Ilonka, mi-
után köszöntötte a megjelente-
ket, a régi és új bálozókat. 

– Vegyes a társaság, a fizi-
kai munkástól az értelmisé-

giig, és a korosztály is: har-
mincévestől a nyolcvanéve-
sig. Talán azért kedvelik az 
érdiek kosaras báljainkat, 
mert ezeken laza eleganciá-
val szórakozhatnak és min-
denkit terített asztal vár, 
igaz, a harapni- és innivalót 
maguknak kell hozniuk.

Egymást kínálják az asz-
taltársaságok jóféle házias 
ételekkel – szendviccsel, fa-
sírttal, sült hússal – és házi-
lag készült borral, pálinká-
val, és persze sütemények-

kel. Erzsike és párja, 
István is alaposan felké-
szült arra, hogy jól érez-
zék magukat: elnéztem 
bőségtáljaikat, három 
bált is vígan átmulathat-
nának…

– Szeretünk enni és 
nagyon szeretjük ezt a 
bált is, mert mindig jó a 

hangulat, szinte minden év-
ben igyekszünk jönni csalá-
dostul. Sajnos már nem bír-
juk hajnali ötig, de kettőig, 
háromig biztos maradunk – 
mondták, és elmentek tán-
colni. 

A háromtagú Siculus ze-
nekar mindenesetre regge-
lig húzta. n TEL

Minden évben egyszer jóté-
konysági bált rendeznek az 
érdi  Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában. Hétvé-
gén az iskola fejlesztésére 
gyűjtöttek adományokat, 
szép sikerrel. 

Hangulatos műsorral kez-
dődött a program, az iskola 
diákjai közül például Vincze 
Zita akrobatikus tánca, a 
Bonton Táncegyüttesből Var-
ga Zoltán és párjának műso-
ra, Balogh Nelli és barátai-
nak muzsikálása, valamint a 
többszörös magyar bajnok 
Masters SE akrobatikus rock 
and rollja megadta az alap-
hangot a folytatásra, a disz-
kózenére mulatásra. A bálon 
a vacsora után süteményver-
senyt rendeztek: a szülők és 
tanárok neveztek be a finom-
ságokkal, a legjobbak készí-
tői ajándékot kaptak. Persze 
a fő jutalom, hogy pillanatok 
alatt elfogytak…

Az egyik tanteremben a 
régi diákok osztálytalálkozót 
tartottak. Az 1986-ban vég-
zett 8/C tanulói minden évben 
egyszer összejönnek ezen a 
bálon, hogy belépőjegyükkel, 
fogyasztásukkal támogassák 
egykori iskolájukat. Ilyenkor 

mindig felidézik a régi emlé-
keiket. A közös nosztalgiázás 
közben egyikük megjegyezte: 
mindig szívesen báloznak a 
Kőrösiben, így kötik össze a 
kellemest a hasznossal, hi-
szen év közben sajnos csak 
ritkán van alkalom a találko-
zásra. – Pedig  a miénk volt az 
évfolyam legösszetartóbb 
osztálya – tette hozzá.

Arra is kíváncsiak voltunk, 
vajon mennyi jöhet össze egy 
ilyen iskolai bálon és mire for-
dítják a befolyt összeget? 
Herman Erzsébet tanár, a 
rendező Vincellér Alapítvány 
elnöke válaszolt kérdésünk-
re.

– Csaknem negyedszázada 
működünk azzal a céllal, 
hogy támogassuk a tehetsé-
ges diákokat és javítsunk az 
oktatási körülményeken. Az 
idén felújítottuk a sportpálya 
fajátékait, új homokozót épí-
tettünk, füvesítettünk és szá-
mítógépeket vásároltunk. Az 
ezen a bálon összejött mint-
egy hétszázezer forintból pe-
dig a tavasszal fapadokat, 
asztalokat állítunk fel és új 
projektorokat szerzünk be – 
mondta az alapítvány elnöke.

 n T. L.

Badalai Ödönné Emília és osztálytársai az érdi leányiskola egykori 
– a Marianum Általános Iskola mai – épületében kezdték tanulmá-
nyaikat

Az 1954/55 tanévben végzett általános iskolás diákok találkozója

Jó volt Érden gyereknek lenni  
– hatvan évvel ezelőtt is!

Jótékonysági Kőrösi-bálSzázan ünnepelték Katalint 
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Nemcsak Magyarországon, hanem a szomszé-
dos országokban is ritka az a kezdeményezés, 
ami Érden már jó ideje működik: ez az iskolai 
oktatásba épített állatterápia, amit nemcsak a 
sajátos nevelési igényű gyerekeknél érdemes 
alkalmazni.

Kemi – eredeti nevén Ke-
mény – két és fél éves. Az 
Érdligeti iskolában dolgo-
zik, heti négy napot. Ha kell, 
ő az egyenlőségjel az élő ma-
tekfeladatban, fogó a körjá-
tékban, ugatása, bundája 
érintése jutalom a jól megol-
dott feladat után. Lehet si-
mogatni, dögönyözni, végig-
megy az akadálypályán, és 
ha nincs rá szükség, elvonul 
a sarokba szunyókálni 
egyet. Kemi terápiás kutya, 
„aki” nemcsak a sajátos ne-
velési igényű gyerekek fej-
lesztő foglalkozásain, ha-
nem az érdligeti elsősök tan-
óráin is részt vesz. Ha nem 
lenne, nagyon sok gyerek-
nek hiányozna.

– Kemi aranyból van! Sok-
sok aranyból – kiáltott fel 

egy elsős kisfiú a múlt csü-
törtöki fejlesztő foglalkozá-
son. Mire a társa rávágta: 
nem aranyból, hanem gyé-
mántból, mert az értéke-
sebb.

Túlzás nélkül állíthatjuk: 
Kemi nemcsak értékesebb, 
hanem ritkább is, mint a gyé-
mánt: Magyarországon az 
iskolai oktatásba beépített 
állatterápia ritkaság, de kül-
földön is unikumnak számít.

A nyuszi- és kutyaterápia 
két éve működik iskolájá-
ban, főleg magatartási, al-
kalmazkodási, tanulási za-
varokkal és autizmussal 
küzdő gyermekeknél hasz-
nálják.

– Iskolánkban a közel 650-
ből negyven diák sajátos ne-
velési igényű; a tanulási, be-

illeszkedési nehézségekkel 
küzdő gyerekek száma is 
hetven körül van, úgyhogy a 
tanulólétszám egyhatoda 
valamilyen problémával 
küzd, amellyel nekünk külön 
teendőink vannak. Ezért is 
tartjuk fontosnak, hogy kü-
lönféle eszközöket – jelen 
esetben egy kutyát – bevon-
junk a terápiába – tette hoz-
zá az igazgató.

Marcali-Kiss Rita, az el-
sősök tanító nénije, egyben 
Kemi gazdája, természete-
sen nemcsak a fejlesztő fog-
lalkozásokra, hanem a többi 
órájára is beviszi kedvencét. 
A nyusziterápiát pedig Ba-
dics Gyöngyi pedagógiai 
asszisztens végzi. Marcali-
Kiss Rita az elsők között vé-
gezte el a Kaposvári Egye-
tem kutyaterápiás fejlesztő 
szakemberképzését. 

– Nagyon szeretem a ku-
tyákat, ezért is jelentkeztem 
a képzésre, amit az intéz-
mény kihelyezett tagozatán, 
Törökbálinton tartottak. Bár 
nekem több kutyusom is van 
otthon, életkoruk miatt nem 

voltak alkalmasak arra, 
hogy részt vegyenek a terápi-
ában. Kemi menhelyről ke-
rült hozzám, azonnal szót fo-
gadott, és nagyon szereti a 
gyerekeket. Egyetlen „hibá-
ja” van: nem szeret egyedül 
lenni, úgyhogy neki ideális 
terep az iskola – mondta mo-
solyogva Marcali-Kiss Rita.

Az elsősök egyik állatte-
rápiás fejlesztőóráján ma-
gunk is megtapasztalhat-
tuk: Kemi valóban nagyon 
szereti a gyerekeket, elviseli 
a csipkedést, dögönyözést is, 
kérésre ugat, pacsit ad, ha 
kell, bújik, ha kell, szalad. A 

diákok pedig odáig vannak a 
kutyusért.

– Az elsőseim könnyebben 
beilleszkedtek, nyugodtab-
ban dolgoznak. A fejlesztő-
órán pedig az a gyerek, aki 
meg sem akart szólalni, 
most már verset mond, aktív, 
jelentkezik. Volt, akinek a fi-
nommozgása javult. Maga a 
csoport is jobban összeková-
csolódott Kemi segítségével, 
aki velem együtt részt vett 
az egyetemi oktatáson – per-
sze csak a gyakorlati részén 
– mondta nevetve Marcali-
Kiss Rita.

n ÁDÁM KATALIN

„Az iskola kincset rejt a 
gyerekeknek, és kincset 
talál a gyerekekben” – ez-
zel a mottóval rendez isko-
lanyitogató foglalkozáso-
kat a Marianum iskola. 
December 5-ére adventi 

készülődést szerveznek: a 
9 órakor kezdődő prog-
ramban szerepel kézmű-
ves foglalkozás, logikai 
játék, adventi ének tanulá-
sa, körjáték és természete-
sen a Mikulás köszöntése. 

Az iskola sok szeretettel 
várja a leendő elsősöket és 
sz ü le i ke t ,  a k i k  a 
titkarsag@marianum.hu 
címen jelezhetik, hog y 
részt kívánnak venni a 
foglalkozáson.

Menhelyi kutyából lett terápiás tanársegéd

Kemény, az érdi gyémánt

Iskolanyitogató a Marianumban

Egy kis polc, kényelmes 
fotel, egy asztal az elma-
radhatatlan süteménnyel, 
no meg a klasszikus téli 
dekoráció – ez várja a Mi-
kulást a Fácán óvodában. 
A kis kuckót – amúgy logo-
pédiai szobát – az óvó né-
nik rendezték be, nemcsak 
a nagyszakállúnak, hanem 
a g yerekeknek is nag y 
meglepetést szerezve. A 
Mikulás nemcsak megpi-
henhet itt, hanem elviheti a 
kicsik neki készített rajza-
it is, amire azt is felrajzol-
ják, mi mindent várnak 
tőle. A képünkön szereplő 
Lili például rocksztár-
Barbie-t szeretne – mint 
mondta, ahhoz, hogy meg-
kapja az ajándékot, örülni 
kell, no meg jónak lenni.

Kuckó várja idén a Mikulást

Kemi elviseli a csipkedést, dögönyözést is, kérésre ugat, pacsit ad, ha 
kell, bújik, ha kell, szalad
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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
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Újra megrendezik január elején a maratoni röp-
labdatornát Érden: ezúttal az ideihez képest egy 
perccel tovább, azaz 2016 percig száll a labda a 
Batthyány Általános és Sportiskola tornacsarno-
kában január elsején éjféltől egészen január 3. 
reggel 9:36-ig.

Nyolcadik éve rendezik 
meg az adott évszámnak meg-
felelő perchosszúságú röplab-
datornát Érden, a mára orszá-
gos méretűvé vált rendezvény 
2016 első napjain sem marad-
hat el. – Kitartás, akarat és 
szorgalom viszi előre ezt a 
tornát, mindig újabbnál újabb 
ötletekkel egészítjük ki. Ami-
kor elkezdtük, még csak tíz 
csapat játszott, a Kőrösi Cso-
ma Sándor Általános Iskola 
tornatermében, amit azóta 
„kinőttünk”. Tavaly – már 
húsz csapattal – a Batthyá-
nyban voltunk – mondta Dö-
mötör László, a Delta Röplab-
da Sportegyesület elnöke, a 
2016 perces röplabdatorna 
szervezője.

Az első alkalommal még 
nem volt gálameccs, akkor 
Kőbán Rita olimpiai bajnok 
kajakosunk emelte jelenlété-
vel az esemény színvonalát. 
Idén viszont a győztes csapat 
már a magyar felnőtt női röp-
labda-válogatott ellen léphe-

tett pályára – tette hozzá a 
szervező.

Az előző évekhez hasonlóan 
a korábbi sportért felelős ál-
lamtitkár is az esemény fővéd-
nökei között van (igaz, Si-
micskó István időközben hon-
védelmi miniszter lett), de a 
korábbi kiváló úszónő, az érdi 
Egerszegi Krisztina nagy ri-
válisa, dr. Szabó Tünde, a je-
lenlegi sportért felelős állam-
titkár is a rendezvény mögött 
áll. Csakúgy dr. Aradszki 
András országgyűlési képvi-

selő, T. Mészáros András, Érd 
polgármestere és dr. Kovács 
Ferenc, a Magyar Röplabda 
Szövetség elnöke, Nyíregyhá-
za polgármestere is, akik a 
maratoni torna védnökei.

Dömötör László hangsú-
lyozta, hogy a Magyar Röp-
labda Szövetség a kezdetek 
óta támogatja az eseményt, 
így nem volt kétséges, hogy az 
egyre nagyobb érdeklődést 
keltő tornát most is megren-
dezik.

Szokás szerint lesznek dísz-
vendégek is, így dr. Kotsis At-
tiláné Kincsesy Gabriella 
(Gabi néni), a röplabda Híres-
ségek Csarnokába beiktatott 
tag, aki szinte minden nagy 
hazai röplabdaeseményen je-
len van. A nyáron az Érd Aré-
nában rendezett Európa Liga 
mérkőzéseket is a helyszínen 
tekintette meg, amit aztán a 
jelenlegi női röplabda-váloga-
tott meg is nyert.  De Buzek 
László 266-szoros és Tatár 
Mihály 265-szörös, illetve Fe-
kete Krisztina 201-szeres és 
Nyári Virág 145-szörös válo-
gatott röplabdázó is itt lesz.

A felnőtt válogatott tagjai 
csapatként most nem tudnak 
részt venni a versenyen: töb-
ben külföldön játszanak, vala-
mint klubszinten is több gár-
da van versenyben, így ezút-

tal a torna győztese nem a 
felnőttek ellen, hanem a junior 
Európa-bajnokságra készülő 
junior válogatott ellen küzd-
het meg. Ennek ellenére Dö-
mötör László reményét fejezte 
ki, hogy a budapesti és kör-
nyéki röplabda-egyesületek-
ben szereplő válogatott játé-
kosok is eljönnek az esemény-
re.

A mérkőzések a vegyes röp-
labdázás szabályai szerint 
zajlanak, azaz a férfiak táma-
dóérintést, ütést felugrásból a 
hármas vonalon belülről nem 
hajthatnak végre. Egy csapat-
ba legalább hét főt kell nevez-
ni, és a vegyes szabályai sze-
rint minimum négy lánynak 
és három fiúnak kell szerepel-
nie.

A szervező elmondta, hogy 
a húszcsapatos tornára már 
tizenkét gárda adta le nevezé-
si szándékát. A jelentkezőket 
nevezési sorrendben választ-
ják, így érdemes időben lead-
ni a nevezést. Minden csapat 
tizennyolc mérkőzést játszik, 

az indulókat két, tíz-tízcsapa-
tos csoportra osztják, innen 
az első öt-öt helyezett jut to-
vább, s alakul ki a sorrend, de 
a tovább nem jutók is tovább 
játszanak a helyezésekért. 
Ezért a szervező azt javasolja, 
hogy csapatonként legalább 
10–12 fővel nevezzenek a ver-
senyre. Egy mérkőzés negy-
ven percig tart, és ha a nyert 
szettek, illetve pontok száma 
is azonos lenne az idő lejárta 
után, akkor egy kétpontos kü-
lönbségig tartó aranyszett 
következik.

A torna első három helye-
zettje érmet, oklevelet és röp-
labdát kap, amiket a Magyar 
Röplabda Szövetség ajánlott 
fel, ezen felül az első helyezett 
a röplabdavilág.hu sportbolt 
által összeállított ajándékcso-
magot is megkapja. A torna 
legjobb férfi és női versenyző-
je, valamint a legjobb érdi férfi 
és női játékosa – utóbbiak T. 
Mészáros András polgármes-
tertől – különdíjat kap.

n DOMONKOS BÁLINT

Vecsésen rendezték a női 
ökölvívó országos bajnok-
ságot, amelyen az érdiek 
három bokszolóval, az ifjú-
sági Európa-bajnoki bronz-
érmes Dobrádi Csillával, 
Gregor Alexandrával és 
Häfner Ildikóval képvisel-
tették magukat.

Dobrádi Csilla felnőtt 48 
kilogrammos kategóriában 
kecskeméti ellenfelét rögtön 
az első menetben technikai 
K.O.-val legyőzve lépett to-
vább, majd az elődöntőben a 
magyar bajnoki címvédő 
Böde Anitát (Vasas) is egy-
hangú pontozással győzte le, 
így viszonylag sima út veze-
tett a döntőig, ahol az érdi 
ökölvívó ezüstérmet szer-
zett, miután a Budaörsi 
Boksz Klub sportolójától, 
Ba rankai Virginiától a 
döntőben vereséget szenve-
dett. Edzője és testvére, 
Dobrádi Zsolt elmondta: 
több edző is dicsérte Csillát, 
amiért szépen, technikásan 

bokszolt, de hozzátette azt 
is, hogy míg Csilla munka 
mellett edz, addig döntőbeli 
ellenfele, Barankai Virginia 
egy feltörekvő, naponta két-

három alkalommal edző 
ökölvívó. Így nem csoda, 
hogy a budaörsi sportoló 
nyert, de ezt nem is bánják: 
noha fényesebben csillog az 
arany, Csilla nem tudná vál-
lalni a válogatottságot, így 
örülnek a második helynek.

Gregor Alexandrának (aki 
az érdi ifjúsági önkormány-
zat alpolgármestere is) nem 
volt zökkenőmentes a felké-

szülése, hisz térdsérüléssel 
bajlódott, ennek ellenére az 
ob első napján egy rendkívül 
szoros csatában kapott csak 
ki az elsőszámú válogatottól, 
a soproni Róka Vanesszától, 
aki a teljes mezőny szinte 
legkeményebb ellenfele volt. 
Gregorra így is számítanak 
az ökölvívó szövetségnél, a 
válogatottban. – Odatette 
magát, amit lehetett, kiadott 
magából – mondta Gregor 
Alexandra szerepléséről 
Dobrádi Zsolt.

Häfner Ildikó az ifjúságiak 
között 64 kilogrammban jó 
sorsolásának is köszönhető-
en a második helyen zárt.

Dobrádi Zsolt egy koráb-
ban adott interjújában el-
árulta, hogy jövőre szeret-
nék Érden megrendezni a 
női országos bajnokságot.

December 2. és 5. között 
Hévízen rendezik a felnőtt fér-
fi országos bajnokságot, ahol 
az Érdi Boksz Klubot Krämer 
Péter képviseli. n D. B.

Majdnem kész a pálya!

Már csak apró simítások vannak hátra, és teljes egészében elkészül a 
régi salakos pálya helyén a nagyméretű, műfüves borítású új focipá-
lya az Ercsi úti sporttelepen. Ahogy arról korábban Novák Ferenc 
klubelnök tájékoztatott, ezt az Érdi VSE csapatainak edzésidején kí-
vül bárki igénybe veheti majd. Képünk vasárnap készült az U19-es és 
U17-es csapatok mérkőzései közötti szünetben. Az idősebbek, akik 
utolsó előtti helyen állnak a tabellán, 71-es gólkülönbséggel, 14–1-
re kaptak ki a Százhalombattai VUK SE-től, míg az U17-esek 2–0-s 
vereséget szenvedtek szintén a battaiaktól.

Két ezüst az érdi bokszolóknál

A Dobrádi testvérek együtt edzenek 

Húsz csapat, hússzor tizennyolc meccs, két és fél nap

Ezúttal 2016 percig jár a labda

A mérkőzések a vegyes röplabdázás szabályai szerint zajlanak 

Nevezz!
Nevezni Dömötör László 
szervezőnél lehet a 
meduza40@gmail.com 
e-mail címen december 
4-ig. A  nevezési díj 3000 
forint, mely tartalmazza a 
játékvezetői díjakat, egy 
pólót és vásárlási utal-
ványt a röpladavilág.hu 
üzleteibe.
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Ugyan lezajlott a női kézilabda NB I őszi fel-
vonása, így is akad beszámolnivaló az Érd női 
kézilabdacsapatáról: sorsoltak a Kupagyőztesek 
Európa Kupájában, illetve ketten is ott lesznek a 
december 5. és 20. között Dániában rendezett 
világbajnokságon is. Igaz, magyar színekben 
csak egyikük.

A bajnok ellen
A Kupagyőztesek Európa 

Kupájának harmadik forduló-
jában az Érd női kézilabda-
csapata kettős győzelemmel, 
67–42-es összesítéssel jutott a 
legjobb tizenhat csapat közé, 
melynek sorsolását már meg is 
tartották az Európai Kézilab-
da Szövetség (EHF) bécsi köz-
pontjában. Az Érd egy „régi 
ismerőst”, a holland 
SERCODAK Dalfsen együtte-
sét kapta a nyolcaddöntőben, 
amelyet két éve – ugyancsak a 
KEK-ben – kettős győzelem-
mel, 47–43-as összesítéssel ej-
tett ki a harmadik körben. 

Akkor az idegenbeli első 
mérkőzés volt a mérvadó, hisz 
Szabó Edina lányai ugyan ne-
gyedóra játék után hátrány-

ban voltak, ám ezt követően 
átvették a kezdeményezést, s 
öt perccel a vége előtt hat góllal 
vezettek, majd 26–23-ra nyer-
tek Zwolléban. Ennek ellenére 
a visszavágót majdnem „elszó-
rakozták”, hisz a holland gár-
da 9–9-es első félidő után a 49. 
percben továbbjutásra állt, 
mivel négy góllal, 15–19-re ve-
zetett, ám a végjátékban  
fordított, és 21–20-ra nyert az 
Érd.

A két évvel ezelőtti mérkő-
zés és a mostani párharc kö-
zött nem lehet párhuzamot 
vonni, mivel az Érdnél négy 
meghatározó játékos ugyan-
úgy játszik majd, a hollandok 
viszont új csapattal állnak fel. 
Janurik Kinga, Kisfaludy 
Anett és Klivinyi Kinga azóta 
még nagyobb vezérei lettek 

Szabó Edina gárdájának, és itt 
van Szvetlana Gridnyeva is: 
hétméteres védéseinek kö-
szönhetően két bronzérem is 
került az érdiek nyakába. Ez-
zel szemben a holland csapat-
nál nagy változások voltak két 
év alatt: noha Peter Porteneger 
maradt a vezetőedző, a 
2013/2014-es gárdából csak a 
beálló Fabianne Logtenberg 
maradt, aki abban a párharc-
ban hétszer volt eredményes, 
de a KEK előző fordulójában a 
lengyel Vistal Gdynia ellen 
csupán két gólt szerzett.

A párharc első mérkőzését 
január 9-én vagy 10-én Hollan-
diában, míg a visszavágót egy 
héttel később, 16-án vagy 17-
én, Érden rendezik. (Így az is 
valószínű, hogy az NB I-ben a 
január 10-re kiírt Eubility  
Group Békéscsabai ENKSE el-
leni hazai mérkőzésnek is mó-
dosul az időpontja.)

Irány Dánia! 
December 5. és 20. között 

Dániában rendezik meg a női 
kézilabda-világbajnokságot, 
amelyen két érdi is szerepel. 
Németh András, a magyar vá-

logatott szövetségi kapitánya 
az érdiek közül egyedül 
Janurik Kingának szavazott 
bizalmat, mellette a győri Kiss 
Éva és a váci Bíró Blanka is 
helyet kapott kapusposzton. 
Janurik Kingának negyedóra 
jutott az Ukrajna elleni felké-
szülési mérkőzésen, amelyet 
37–19-re nyertek a magyarok, 
s az érdi kapus hármat védett, 
négy gólt kapott.

Szerbia szövetségi kapitá-
nya, Szasa Boskovics termé-
szetesen behívta az NB I góllö-
vőlistáját holtversenyben – ti-
zenegy meccsen 75 góllal –ve-
zető jobbszélsőt, Katarina 
Krpezs-Slezákot. Igaz, déli 

szomszédunk minden bizony-
nyal árnyéka lesz saját magá-
nak: négy, világszinten elis-
mert játékos (az FTC kapusa, 
Katarina Tomasevics, illetve 
Andrea Lekics, Szanja 
Damjanovics és Dragana 
Cvijics) a kapitány személye 
miatt bojkottálja a válogatott-
ságot. Az sem könnyíti meg 
helyzetüket, hogy a szerbek 
Brazíliában voltak egy négy 
nemzetet felvonultató tornán a 
házigazdával, Argentínával és 
Szlovéniával, ám a csarnokok 
beázása miatt több mérkőzés-
ből is csupán perceket játszot-
tak le.

n DOMONKOS BÁLINT

Büszke az Eb-harmadik, valamint vb-ötödik 
helyezett édesapjára is, de Sós Dániel, az Érdi 
Úszó Sport Kft. versenyzője jobban örül már 
annak, ha nem csak úgy emlegetik, mint dr. 
Sós Csaba nagyfiát.

Dr. Sós Csabát nehéz nem 
Dani mellett emlegetni, hisz 
a Széchy Tamás iskolájában 
nevelkedett egykori váloga-
tott versenyző ma a Test-
nevelési Egyetem úszó-
tanszékének vezetője, 
valamint a Magyar Úszó 
Szövetség egyik alelnö-
ke, és tagja a MOB Nem-
zetközi Kapcsolatok és 
Sportdiplomáciai Bizott-
ságának. 

Az elmúlt időszakban 
egyre közelebb és köze-
lebb ér a felnőtt úszók 
eredményeihez Sós Dá-
niel, az Érdi Úszó Sport Kft. 
sportolója, aki idén megjárta 
a bakui Európa Játékokat és 
a szingapúri Ifjúsági Világ-
bajnokságot is. Mindkettőről 
büszkén térhetett haza, hisz 
remek eredményeket hozott. 

A százhalombattai rövidpá-
lyás úszó országos bajnoksá-
gon is rendre az élmezőny-
ben végzett olyan tapasztalt 

versenyzők mögött, mint 
Cseh László vagy Bernek Pé-
ter, és már korábban is azt 
nyilatkozták róla a szakér-
tők, hogy fiatal kora ellenére 
remek technikával úszik, ki-
válóan fordul. 

Sós eredményeit látva Kiss 
László, a magyar úszóválo-
gatott szövetségi kapitánya 
behívta az érdi úszót a de-
cember elején, az izraeli Ne-
tanyában rendezett rövidpá-
lyás Európa-bajnokság hu-
szonhét tagú magyar kereté-
be. Az egyébként is vegyes 
számokra specializálódott 
érdi úszó 100, 200 és 400 mé-
ter vegyesen bizonyíthatja, 

hogy joggal tagja a fel-
nőtt mezőnynek, pedig 
még a magyar csapaton 
belül is nagy a „rivalizá-
lás”, mivel az egri úszóle-
gendával, Cseh Lászlóval 
200-on, a százhalombat-
tai Grátz Benjáminnal 
mindhárom számban, 
Nagy Péterrel 100-on és 
200-on, a világ vegyes-
úszóinak elitjébe tartozó 
Verrasztó Dáviddal pe-

dig 400-on fog együtt verse-
nyezni. 

Az FTC-ben nevelkedett, 
de Magó Gábort, az edzőjét 
Érdre követő 17 éves úszó-
reménységet egyre inkább 
lehet profinak nevezni, fok-

ról fokra ér közelebb a fel-
nőtt mezőnyhöz.

– Megtisztelő és biztatás-
sal felérő a beválogatásom a 
netanyai rövid pályás Euró-
pa-bajnokságra készülő csa-
patba. Nincs lámpalázam, 
mert Kiss László, a váloga-
tott vezetőedzője a tudásom-
hoz igazított feladat teljesí-
tését várja el tőlem, amely-
nek egyik fontos eleme a ta-
pasztalatszerzés, a „na-
gyok” verseny előtti felké-
szülésének tanulmányozá-
sa. Ettől függetlenül nagyon 
boldog lennék, ha az egyéni 
csúcsaimat éppen ott sike-
rülne megközelítem, netán a 
nagyságok „húzásának” kö-
szönhetően még meg is javí-
tanom – mondta Sós Dániel a 
Telekom Sporthír Szolgálat 
munkatársának. – Nem az 
édesapám tanított meg úsz-
ni, és az edzésmunkámba 
most sem szól bele, pedig ha 
valaki, hát ő nagyon sokat 
tud a sportágunkról – foly-
tatta. – Olyankor szoktunk 
kettesben leülni és egy kicsit 
szakmázni, amikor észreve-
szi rajtam, hogy nem vagyok 
kellőképpen motivált. Ilyen-
kor bizony nagy szükség van 
a pszichológusi képességei-

re. A szakmai munkát Magó 
Gáborra és Selmeci Attilára 
bízza, akik velem együtt úgy 
gondolják, hogy jövőre sokat 
javíthatok az eredményei-
men. Ha ez sikerül, akkor 
talán a legjobb 15 európai 
közé is be tudom verekedni 
magamat a 400 vegyesen. 
Annál is szebb lenne, ha 
2016-ban a londoni nagyme-
dencés Európa-bajnokságra 
is sikerülne eljutnom. A riói 
olimpiai játékok televíziós 
közvetítését pedig olyan 
szemmel fogom nézni, hogy 
négy évvel később, a tokiói 
nyári játékokon talán már én 
is „adásban” leszek – mond-
ta Sós Dániel, az Érdi Úszó 
Sport Kft. sportolója.

n DOMONKOS BÁLINT

Büszke eredményeire Sós Dániel Menetrend
A rövidpályás Európa-baj-
nokságot az izraeli Ne-
tanyában rendezik de-
cember 2. és 6. között, a 
400 méter vegyes úszás 
futamait december 3-án, a 
200 méterest december 
4-én, a 100 méterest de-
cember 5-én rendezik.

Az úszóreménység lassan profivá érik

Holland ellenfél a KEK-ben, két érdi egymás ellen Dániában

Irány Dánia és Hollandia
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Gazdikereső

Balu barátságos, 5 év körüli, 
kistestű bichon keverék kan. 
Bár alig nagyobb egy macská-
nál, önbizalma hatalmas. Kis-
sé makacs természetű, így a 
fajtát ismerőknek ajánljuk. 
Ivartalanítás után vihető el.

Luca 6 év körüli, kedves, nagy 
termetű szuka kutyus. Gazdá-
ja családi okok miatt volt 
kénytelen megválni tőle. Ker-
tes házban házőrzőnek is ki-
váló, más kutyákkal általá-
ban nem jól jön ki. Ivartalaní-
tás után vihető el.

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 Balut vagy Lucát, 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

Röviddel a bűncselek-
mény elkövetése után el-
fogták azt a 29 éves érdi 
férfit, aki november 15-én 
érvényes menetjegy nélkül 
utazott az egyik helyi busz-
járaton, és a joggal kiszab-
ható szabálysértési bírsá-
got ennél jóval súlyosabbal, 
közfeladatot ellátó személy 
elleni erőszak bűntettével 
is tetézte: megtámadta és 
bántalmazta az egyik jegy-
ellenőrt. Előállították és 
gyanúsítottként ki is hall-
gatták a verekedő bliccelőt, 
aki a buszon nem tudta 

megmutatni menetjegyét, 
és megtagadta iratai át-
adását is. Megpróbált az 
ellenőrök elől elszökni: a 
buszvezető előtt lévő nyitó-
gombbal kinyitotta a busz 
ajtaját, és az előtte álló el-
lenőrt a vállánál fogva ak-
kora erővel lökte meg, hogy 
a nő elveszítette az egyen-
súlyát, leesett a buszról, 
neki a megállótáblának. 
A férfi még meg is ütötte az 
ellenőrnőt, aztán elmene-
kült a helyszínről. Közfel-
adatot ellátó személy elleni 
erőszak miatt kell felelnie. 

Tárnokon fogtak el egy 
tolvajt, aki egy nap alatt 
három helyre tört be. Mo-
torkerékpárokra hajtott: 
az első helyszínen a tulaj-
donos megzavarta. Az el-
követő menekülőre fogta, 
de a tulajdonos utánaka-
pott, így a kezében maradt 
a tolvaj kabátja, akit még 
ez sem tartotta vissza at-
tól, hogy azon melegében 
betörjön egy másik udvar-
ba. Innen már sikerült eltu-
lajdonítania egy segédmo-
toros kerékpárt, iratokkal, 
kesztyűvel, bukósisakkal 
együtt, de még ezzel sem 
lehetett megelégedve, mert 
nem sokkal később egy 
harmadik házból négy bu-
kósisakot zsákmányolt. 
Néhány órával később el-
fogták a rendőrök, és a 
házkutatás során előkerült 
a lopott holmi. Gyanúsított-
ként hallgatták ki, majd lo-
pás alapos gyanújával indí-
tottak ellene eljárást. 
A nála lefoglalt tárgyakat 
és a motorkerékpárt pedig 
visszaadták a tulajdono-
soknak. nBE

Ellenőrre támadtak Érden, motort loptak Tárnokon

KÉKHÍREK

A megkerült motort visszaadták gazdájának

Fröccsöntő gépbeállító
Elvárások:

–minimum középfokú végzettség
– ARBURG gépek kezelésében szerzett legalább 3 év tapasztalat
– fröccsöntő gépek, technológiák, alapanyagok ismerete
– többműszakos munkarend vállalása
– jártasságműszaki rajz olvasásában
– Érd környéki lakóhely vagy költözési hajlandóság

Előny:
– technikus végzettség
– azonnali munkába állás
– szakmai angol vagy német nyelv ismerete

Munkavégzés helye: Érd

Fényképes szakmai önéletrajzát a tárgymezőben a pozíció
feltüntetésével várjuk a hr.pex@pex.hu e-mail címre.

TovábbáOPERÁTORmunkakörbe is várjuk jó
kézügyességgel rendelkező jelentkezők önéletrajzát a fenti címre.
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PEXAUTOMOTIVE SYSTEMSKFT.
A PEXAutomotive Systems Kft. a legnagyobb autóiparimárkák

beszállítója. Kapacitásbővítésmiatt érdimunkavégzésre keresünk

kollégát azonnali kezdéssel az alábbi pozícióba:

MUNKALEHETŐSÉG
• Címkéző, csomagoló
• Kertészetimunkatárs • Áru-összekészítő
•Pénztáros, árufeltöltő •Szakképzettpék, élelmiszer-eladó
Munkahelyeink:Budaörs,Törökbálint,Szigetszentmiklós
Munkavégzéskörülményei:Hosszú távúmunkalehetőség,napi8órásmunkarendben

Megváltozott Munkaképességűmunkavállalók jelentkezését IS várjuk!
Jelentkezzen a 06-20/366-39-93-as telefonszámon,munkaidőben 8–16 óra között, vagy
amegpályázottmunkamegnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre is.
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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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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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KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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VÁLLALKOZÁS

29
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

Karácsonyi GyÜMÖLcsLÉ
És LEKVárVásár!

100%-os natúr préselt
aLMaLÉ, ŐsZiLÉ-aLMáVaL és
MEGGyLÉ-aLMáVaL 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPEr- és MEGGyLEKVár

termelői áron megvásárolható!
Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!

csupa-csupa vitamin! ingyenes házhoz szállítás.

T:30/2721769, finoMGyuMoLcsLE.hu

29
99

38

Bútorozott önálló lakás albérlet-
be, családi házban kiadó. Tel.:
06-23/375-876, 06-30/64-58-
58-1.

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
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Külön bejáratú kis szoba-konyha,
1 személy részére kiadó. Tel.:
06-23/375-585.

Csoportvezető
Főbb feladatok: A termelés megszervezése, az erőforrások optimalizálása
annak érdekében, hogy amegrendelések teljesítése a kívánt időben, minő-
ségben,mennyiségben és költségben történjen •Műszakok utasítás szerinti
átadása, átvétele, a termelés indítása, leállítása • Ellenőrzési feladatok ellá-
tása, selejtkezelés • Kb. 20 fős csoport munkájának napi szintű koordinálá-
sa, motiválása, létszámgazdálkodás • Munkavállalókkal, munkavégzéssel
kapcsolatos nyilvántartások vezetése • Aktív részvétel a problémák, hibák,
a termelést akadályozó tényezők gyors, hatékony elhárításában • Folyama-
tos fejlesztésekben, javító intézkedésekben, Kaizenekben való aktív részvé-
tel • 5S, a KEM, minőségügyi és gyártási előírások betartása és betartatása
•Munkaköréhez tartozó dokumentációkezelés

Elvárások: Minimum középfokú végzettség érettségivel • Hasonló munka-
körben szerzett min. 2 év gyártási tapasztalat • Lean ismeretek, Lean alapú
gondolkodás • Felhasználói szintű számítógépes ismeret • Jó problémameg-
oldó, szervező- és érdekérvényesítő képesség • Proaktív, önálló, döntéské-
pes, felelősséget vállaló személyiség • Nagymunkabírás, terhelhetőség

Előnyt jelent: •Műszaki végzettség • Kábelgyártás területén szerzett tapasz-
talat • Német és/vagy angol nyelvismeret • SAP ismeret

Munkavégzés helye: Érd
Fényképes szakmai önéletrajzát bérigénymegjelölésével, a tárgymezőben

a pozíció feltüntetésével várjuk a hr.pex@pex.hu e-mail címre.
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PEXAUTOMOTIVE SYSTEMSKFT.
A PEXAutomotive Systems Kft. a legnagyobb autóiparimárkák

beszállítója. Kapacitásbővítésmiatt érdimunkavégzésre keresünk

kollégát azonnali kezdéssel az alábbi pozícióba:

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.

29
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TéliGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

éRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 28
72
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 30

46
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Duguláselhárítás éjjel-nappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

Hétvégén is! Garanciával!
Egy órán belül! Fakivágást is vállalok!
T: 06-70-380-7006, 06-20-549-1628,

06-30-924-1205 30
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28

ÁLLÁST KÍNÁL

Összeszerelőket,
targoncásokat

keresünk
SZÁZHALOMBATTAI
munkahelyekre
amit kínálunk:

br. 150-200e Ft kereset,
cafetéria, hosszú távú
munkalehetőség!

Jelentkezés:
balint.balla@pannonjob.hu

0620/ 214-9750
www.pannonjob.hu
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós
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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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Érdi ortopéd
Cipészműhelybe
keresünk gyakorlott munkatársakat
|Cipőfelsőrész-összeállító |

|Cipőfelsőrész-mintaszerkesztő |
|Ortopédcipész |

munkakörökbe
Versenyképes fizetés, kulturált

munkakörnyezet.

Érdeklődni: 06-30-940-6735
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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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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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 28
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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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Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261

Érdi benzinkútra
kútkezelőt és shop eladót
felveszünk. Szakirányú végzettség

nem, kereskedelmi szemlélet szüksé-
ges. Elérhetőség: 06-20-490-6756
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Érdi, nagy forgalmú sörözőbe
pultoshölgyeket
keresünk.Minimálismunkatapasztalat szükséges.

tel.: 06 20/331-3276 30
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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.

Idősápolókat keresünk Németor-
szágba. Feltétel: német nyelv.
Bérezés: 1100-1300 euró nettó.
Csicsó Márta, 00421902210003,
0036302763276,
marti.csicso@gmail.com

Érdi festékgyár felvesz portást és
biztonsági őrt, 24/48. Érdeklőd-
ni: 06-30/286-56-66.

Érd és környékére kőműves se-
gédmunkást keresünk azonnali
kezdéssel. T: 06-30/394-17-50.

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

ÁLLÁST KERES

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

TELEK

Érd-Parkvárosban, az Almafa ut-
cában, saroktelek (914 nm) kis
házzal, gáz és csatona csonkkal,
ipari mérővel, kúttal eladó. Ér-
deklődni 06-30/376-6878.

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

Érden a Sportcsarnokhoz közel,
összközműves építési telek ela-
dó. Tel.: 06-70/336-8988.

CSALÁDI HÁZ

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

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

VEGYES

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

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

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

Magyarország egyik vezető médiapiaci vállalata 
részére keresünk munkatársat

ÉRTÉKESÍTÉSI/ 
ÜGYFÉLKAPCSOLATI  
MANAGER
pozícióba

Feladatok: 

•  Meglévő ügyfélkapcsola-

tok folyamatos ápolá-

sa, a kijelölt földrajzi 

területen,

•  Új ügyfélkapcsolatok ki-

alakítása, médiafelületek 

és marketingkampányok 

értékesítése,

•  Ügyfélszerződések 

megkötése,

•  Hirdetési/marketing 

ajánlatok készítése,

•  Tervezett hirdetési volu-

men megvalósulásának 

biztosítása,

 •  Jelentések, kimutatások 

készítése.

Elvárások:
•  Középfokú végzettség,

•  Felhasználói számító-

gépes ismeretek: Word, 

Excel, Internet,

•  Jó kommunikációs 

készség,
•  „B” kategóriás jogosít-

vány.

A cég által biztosított 

munkaeszközök, jutta-

tások:
•  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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Kerámiákkal, üvegfestményekkel, varrott díszek-
kel készülnek az adventi időszakra a habilitációs 
központ sérült fiataljai. Színvonalas, szép és olcsó 
munkáik nagyon népszerűek nemcsak Érden, 
hanem országszerte. Idén is több helyszínen 
vásárolhatjuk meg alkotásaikat. 

A tetőtérben mikuláscsiz-
mák, varrott díszek, mókás 
párnák készülnek, az emele-
ten a csengettyűsök próbál-
nak, a földszinten üvegdísze-
ket festenek, kerámiáznak és 
gyertyát öntenek. Az égető-
kemence dugig telt, ahogy a 
nagy műanyag dobozok is: ez 
utóbbiakat markos fiatalok 
cipelik a kisbuszhoz, ami a 
székesfehérvári adventi vá-
sárra viszi a Dr. Dizseri Ta-
más Habilitációs Központ 
gondozottjai által készült 
dísz- és ajándéktárgyakat. 

A  püspöki ud-
varban ingyen 
árulhatják a 
munkatársak a 
sérült fiatalok 
portékáit, ame-
lyek évek óta 
nagyon kelen-
dőek, és nemcsak 
Székesfehér vá-
rott, hanem Ka-
polcson meg Ér-
den és környékén 
is: akik megvásá-
rolják, tudják, ér-
zik, hogy ezek a 
darabok nem csu-
pán kézzel, hanem 
szívvel-lélekkel ké-
szültek. Olyan 
emberek mun-
kái, akik számá-
ra egy-egy üveg-
festmény, váza 
vagy hímzett 
párna elkészítése hatalmas 
sikerélmény és hosszú tanu-
lási folyamat eredménye.

– Ezeknek a sérült fiata-
loknak önbizalmat ad, hogy 
tudják: szükség van a mun-
kájukra, szeretik és veszik a 
kezük alól kikerült terméke-
ket. Ráadásul ez a tevékeny-
ség fejleszti koncentrálóké-
pességüket, fi nom mo to ri ká-
ju kat is, és gondozottjaink 
egy kis fizetést is kapnak 
érte, ami bizony sok család-
nak nagyon nagy segítséget 
jelent – hangsúlyozta la-

punknak Paróczai Zoltán-
né, a központ tagintézmény-
vezetője, akivel épp a legna-
gyobb készülődés, csomago-
lás közben beszélgettünk.

– Bár ma Székesfehér-
várra csomagolunk, ter-

mészetesen Érden is 
meg vásárolhat-
ják portékáinkat 
az érdeklődők: 
december 6-án 
délelőtt az érdi 
e v a n g é l i k u s 
templomba n, 
8-án, valamint 

15-én a szakor-
vosi rendelőben 

árusítunk, 12-én a 
Magyarok Vásá-
rán, 13-án a Gellért 
utcai plébánián vá-

sárolhatják meg kiál-
lított munkáikat. Ter-
mészetesen mindenkit 
szívesen látunk a Hiva-
talnok utca 42. szám 
alatti – a tüdőszűrő 

mellett található 
– központunk-
ban is, ahol a lá-
togatók 8 és 16 
óra között ked-
vükre válogat-

hatnak a kerámiák, varrotta-
sok, üvegdíszek között – tette 
hozzá Paróczai Zoltánné. 

A portékák mind szakem-
ber irányításával készülnek: 
fazekasművész dolgozik a 
kemencénél, az üvegfestmé-
nyek motívumait pedig egy 
érdi grafikus készítette. Az 
üveglapokat is a műhelyben 
vágják, az előrajzolt minták 
kifestését – fogpiszkálókkal, 
aprólékos gonddal – a fiata-
lok végzik. Nem gyors mun-
ka: naponta tán három-négy 
üvegkép kerülhet ki egy-egy 

alkotó keze alól. A varrómű-
helyben dolgozók is kézzel 
hímeznek, varrnak, termé-
szetesen szakértő segítség-
gel.

A fiatalok munkáinak el-
adásából származó bevételt 
a központ egyrészt visszafor-
gatja anyagköltségbe, más-

részt az intézményben zajló 
kisebb-nagyobb munkák el-
végzésére fordítják: most 
például a kerámiaműhely és 
a varróhelyiség világítását 
szeretnék korszerűsíteni, és 
az előtérbe vennének egy ülő-
garnitúrát.

 n ÁDÁM KATALIN

A portékákat sérült fiatalok készítik, művészek, szakemberek irányításával 

Adventi ajándékok, szívvel-lélekkel

Csengettyűs kerestetik
A habilitációs központ fogyatékos fiatalokból álló Csengety-
tyű együttese országszerte ismert; vezetőjükkel, Bolyki Esz-
terrel számtalan fellépésük volt már az elmúlt esztendők-
ben. Bolyki Eszter egészségi állapota miatt szeretné átadni 
valakinek a stafétabotot: aki kedvet érez magában arra, 
hogy egy sérültekből álló együttest irányítson, Paróczai Zol-
tánnénál jelentkezhet a 20/949-5744-es telefonszámon.

Újakat várnak 
A központban nemcsak 
azok látogatását várják, 
akik kerámiákat szeretné-
nek vásárolni, hanem azo-
kat is, akik fogyatékkal élő 
fiatalt nevelnek, és szeret-
nének napközbeni elhe-
lyezéséről gondoskodni. 
A  közelmúltban lezajlott 
férőhelybővítésnek kö-
szönhetően most be tud-
nak fogadni új gondozot-
takat is. Aki szeretné csalá-
dias környezetben tudni 
sérült családtagját, olyan 
helyen, ahol nemcsak el-
látják, de az állapotához 
mérten fejlesztik és szóra-
koztatják is, látogasson el 
a központba.

A sérült fiataloknak önbizalmat ad, hogy tudják: szükség van a 
munkájukra

Fazekasművész segítségével, kézzel készítik a vidám lakásdíszeket a központ gondozottjai

A varróműhelyben dol-
gozók is kézzel hímez-
nek, varrnak, természete-
sen szakértő segítségével 


