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XXV. évfolyam, 47. szám 
2015. december 9. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Régi sajtókiadványokban keres igazgyöngyöket 
Urbán László több száz elfeledett kincset talált már kutatásai során – 85. kötete a napokban jelenik meg 4–5. oldal

Érdi  Újság
Számvetés  
a fórumon 
Akkor jó egy kormányzás, 
ha maga mögött érzi a vá
lasztók támogatását – 
mondta a Fidesz európai 
parlamenti képviselője, 
Pelczné dr. Gáll Ildikó, aki 
Aradszki András ország
gyűlési képviselő meghí
vására találkozott váro
sunk lakóival. 

n 3. OLDAL

Húszéves  
az IRKA
Félszázadik pódiumestjét 
tartotta meg az idén húsz
éves PolyArt Alapítvány. 
A két évtized alatt 119 
szerző írása kapott helyet 
a kétévenként megjelen
tetett antológiákban. 

n 8. OLDAL 

Sima győzelem 
Lejátszotta utolsó 2015ös 
mérkőzését az Érd női ké
zilabdacsapata, amely az 
olasz ligaválogatottat, az 
EsercitoFIGH Futura 
Roma együttesét fogadta. 
14 góllal nyertek. 

n 21. OLDAL 

Hol a főtéren, hol a habilitációs központ fiataljai között, hol valamelyik óvodában tűnt fel a múlt héten a Mikulás Érden, sőt, még a futók 
között is elvegyült, hogy az ajándékok és édességek mellett az egészséges életmódot is népszerűsítse. Annyi bizonyos, hogy a gyerekek 
kaptak tőle ajándékot, csokit, szaloncukrot. Aki mégsem találkozott vele össze a városban, és persze szépen kipucolta a csizmáját, biztos 
talált valamit benne… 18. oldal 

Mindenkivel találkozott a Mikulás Érden 
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Száraz TŰZIFA
Ingyen kiszállítással!

Gyors, pontos kiszolgálás.
Kalodában, rönkben vagy ömlesztve.

Fabrikett bevezető áron.
Érd, Felső utca 31/A • 06309509816

www.tuzifaker.hu
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Szaküzleteink:
2030 ÉrdÓ Felső utca 7. Tel.: 06 23 360 699
2030 ÉrdÓ Felső utca 37. Tel.: 06 23 632 692 e-mail: kapcsolat@mediter.huwww.mediter.hu

Nálunk a minőség számít!

KARÁCSONYI AKCIÓ
Kényelmi Cipők

Két pár kényelmi cipő vásárlása esetén
gy pár kényelmi papucsot adunk ajándékba

Hirdetés felmutatása további 5% kedvezményt biztosít!
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A képviselők fogadóórája:
1.  ANTUNOVITS ANTAL  
 06/202592555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

2.  SIMÓ KÁROLY  
 06/205644276 
 simo.karoly@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

3.  MÓRÁS ZSOLT  
 06/202808197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

4.  DR. BÁCS ISTVÁN  
 06/23522313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

5.  TEKAUER NORBERT  
 06/209144037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

6.  KOPOR TIHAMÉR  
 06/302111963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: Minden hónap 
első hétfőjén 17–18 óráig a 
Jószomszédság Könyvtárban, Sárd u. 35.

7.  DONKÓ IGNÁC  
 06/205711063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

8.  DEMJÉN ATTILA  
 06/205699243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ  
 06/205137218 
 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  
 06/208009079 
 keri.mihaly@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

11.  DR. VERES JUDIT  
 06/309626292 
 veres.judit@erdifidesz.hu.  
képviselői fogadóóra: telefonos 
egyeztetés alapján minden hónap 
harmadik hétfőjén 18–19 óra között a Polgárok Házában

12.  SZABÓ BÉLA  
 06/308273467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu.  
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés alapján a Parkvárosi 
Közösségi Házban, BajcsyZsilinszky Endre u. 206–208.

SZŰCS GÁBOR  
 06/203996227
 szgabor@mszp.hu,  
szucsgabor.erd@gmail.com
képviselői fogadóóra: telefonon 
mindennap, személyesen minden szerdán 15.00–20.00 
között a Mária utca 22ben

DR. HAVASI MÁRTA  
 06/306837509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
képviselői fogadóóra: előzetes egyeztetés 
szerint

CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT  
 06/309868 808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
képviselői fogadóóra: telefonon  
vagy emailen történő egyeztetés után

PULAI EDINA  
 06/703748877
 pulai.edina@jobbik.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés után

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ  
 06/302683852
 csozik@csozikszala.hu
képviselői fogadóóra: telefonos megkeresés 
vagy email 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 
06/23522313as 
számon, fogadóóra 
előzetes telefonos 
egyeztetés alapján keddi na po kon 
a Polgármesteri Hivatalban.

DR. BÁCS ISTVÁN
Bejelentkezés 
06/23522313as 
számon, fogadóóra 
előzetes telefonos 
egyeztetés alapján keddi napokon 
a Polgármesteri Hivatalban.

TÓTH TAMÁS
Bejelentkezés 
06/23522369as 
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 06/23522313 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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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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A múlt csütörtökön Aradszki András (Fidesz–KDNP) országgyűlési képvise-
lő, energiaügyi államtitkár Védjük meg Magyarországot! címmel lakossági 
fórumot tartott a Szepes Gyula Művelődési Központban. Az est vendége 
volt Pelczné dr. Gáll Ildikó európai parlamenti képviselő, a Fidesz alelnöke, 
aki a rendezvény előtt rövid sajtótájékoztatót tartott. 

– A vállalkozásokhoz ha-
sonlóan, év végén mi is 
számvetést szeretnénk ké-
szíteni az elmúlt időszakról, 
ami egy párt életében is fon-
tos mérföldkőnek számít, 
egy kormányzó pártnak pe-
dig még inkább szüksége 
van arra, hogy a választóival 
egyeztessen a kitűzött célok 
és tervek megvalósításáról, 
illetve arról, mennyire kel-
lett azokat módosítani – 
emelte ki a fórumot megelő-
ző sajtótájékoztatóján 
Pelczné Gáll Ildikó.

– Ma este öt évre szóló 
visszatekintő számvetést 
szeretnénk tenni, noha e rö-
vid idő alatt nyilván nem lesz 
lehetőség arra, hogy minden 
részletében megvizsgáljuk 
az elmúlt időszakot. De a je-
lenlegi gazdasági helyzet 
tükrében beszülhetünk ar-
ról, melyek voltak azok a pri-
oritások, amelyeket kor-
mányzati szinten megfogal-
maztunk és mennyire voltak 
ezek helyénvalóak az elmúlt 
ötéves periódusban – fejtette 
ki a Fidesz alelnöke, hozzá-
téve, hogy az előzetes terve-
ket a környezeti feltételek is 
jelentősen befolyásolhatják 
és azok módosítására is 
késztethetnek.

Példaként említette, hogy 
sem 2010-ben, sem 2014-ben 
nem gondolták volna azt, 
hogy a korábbi pénzügyi vál-
ság súlyosbodhat. Mindenki 
arra számított, arra készült 

fel, hogy a kedvezőtlen de-
mográfiai helyzet és elsősor-
ban a fiatalok jelentős mun-
kanélkülisége lesz majd Eu-
rópa legfőbb gondja, de nem 
így lett! Európát elárasztot-

ta a végeláthatatlan beván-
dorlók áradata, aminek még 
mindig nincs vége, mert mil-
liós tömegek állnak készen 
arra, hogy ők is útra kelje-
nek kontinensünk felé. Így 
az Európai Uniónak jelenleg 
nem a pénzügyi válsággal 
kell szembenéznie, hanem 
sokkal súlyosabb problémá-
ra, a migránsválságra kere-

si, egyelőre csak tapogatóz-
va kutatja a választ, a megol-
dásokat.

Ebben a kérdésben ne-
künk, mint nemzetállamnak 
kell megállni a helyünket, 

hiszen minden országnak el-
sődleges feladata polgárai 
biztonságának a szavatolá-
sa, ezt kell tennünk nekünk 
is! – hangsúlyozta az euró-
pai parlamenti képviselő, 
hozzátéve, hogy a kialakult 
környezet pályamódosításra 
késztethet bennünket is, és 
felülírhatja a korábban meg-
fogalmazott, akár társadal-

mi, akár gazdasági prioritá-
sokat is.

Az esti fórumon azonban 
nemcsak számvetést tervez-
nek, hanem a választóik visz-
szajelzéseire, véleményére 
is kíváncsiak: mit gondol-
nak, hogyan értékelik az ed-
digi munkájukat. Előtte a 
képviselők beszámolnak ar-
ról, mit értek el, majd némi 
jövőképet is felvázolnak a 
céljaikról, hogy mit szeret-

nének a választókkal együtt 
megvalósítani.

Akkor jó egy kormányzás, 
és akkor jó egy politikai párt 
programja, ha maga mögött 
érzi a választók támogatá-
sát! – fogalmazott a politi-
kus asszony, hozzáfűzve: ez 
rendkívül fontos az Európai 
Unión belül is ahhoz, hogy 
ne veszítsék el a talajt a lá-

buk alól, hiszen egy demok-
ráciában a választók véle-
ménye a fontos, mert mind-
az, amit kormányzó párt-
ként gondolnak, csak akkor 
kerülhet megvalósításra, ha 
a szavazóik támogatását is 
maguk mögött tudják – han-
goztatta a sajtótájékoztatón 
Pelczné Gáll Ildikó. 

A sajtótájékoztató végén 
fontos bejelentést tett 
Aradszki András, térségünk 
országgyűlési képviselője: a 
kormány csütörtöki határo-
zatának értelmében, váro-
sunk még ebben az évben 
megkapja a Modern Városok 
program keretében Érd fej-
lesztésére megítélt, összesen 
40 milliárd forintos keretösz-
szeg első részét, ami 4 milli-
árd forintot jelent, és ezt az 
összeget a korábban megha-
tározott célokra fordíthatja. 
Ennek köszönhetően bízha-
tunk abban, hogy Érd végre 
méltó lesz társadalmi rangjá-
hoz, valóban megyei jogúvá 
válik a megfelelő intézmény-
rendszerével, élhető körülmé-
nyeivel is. A 2006-ban csak 
távlati célokként megfogal-
mazott fejlesztések megvaló-
sításával Érd egy virágzó, él-
hető kertváros lesz – hangsú-
lyozta az államtitkár, és kü-
lön gratulált T. Mészáros 
András polgármesternek, 
ugyanis Érd a kormány 40 
milliárdos támogatását an-
nak is köszönheti, hogy a vá-
rosvezetés már jó előre meg-
tervezte azokat a nagyszabá-
sú fejlesztéseket, amelyekre 
akkoriban még nem voltak 
meg a forrásai, de most kész 
koncepcióval tudott előállni 
– fogalmazott Aradszki And-
rás. n BÁLINT EDIT

Érd vendége volt Pelczné Gáll Ildikó, a Fidesz alelnöke

Kormányzati számvetés a lakossági fórumon

Aradszki András bejelentette: Érd még ebben az évben megkapja a Modern Városok program keretében 
megítélt 40 milliárd forintos keretösszeg első részét, 4 milliárd forintot

Magyarország tíz érvre hi
vatkozva kéri a betelepítési 
kvóták megszüntetését – kö
zölte Trócsányi László igaz
ságügyi miniszter 2015. de
cember 4én, Budapesten 
tartott sajtótájékoztatóján. 
A miniszter elmondta: Ma
gyarország csütörtök dél
után hivatalosan is megtá
madta az Európai Bíróságon 
a kötelező betelepítési kvó
tákról szóló uniós határoza
tot. Emlékeztetett, hogy az 
Országgyűlés novemberben 
fogadta el azt a törvényt, 
amely Magyarország és Eu
rópa védelméért a kvóták 

elleni jogi fellépésre kötelez
te a kabinetet.

Az Igazságügyi Minisztéri
um huszonöt oldalas kerese
tében tíz, tartalmi és eljárásjo
gi érvre hivatkozva kéri a kvó
ták megszüntetését – ismer
tette Trócsányi László. Közölte: 
másfél éves, precedensértékű 
perre számítanak az ügyben, 
amelybe reményeik szerint 
más uniós országok is beavat
koznak Magyarország mellett.

A kormány elhibázottnak 
tartja a migráció uniós kezelé
sét, vagyis sem jogi, sem poli
tikai értelemben nem tudja 
elfogadni a kötelező kvóta

rendszert – hangsúlyozta a 
miniszter, aki szerint az em
bertelenség kérdését is felveti 
a kvóták és az emberek össze
kapcsolása.

Trócsányi László kifejtette: a 
keresetben elsőként arra hi
vatkoznak, hogy a kvótákról 
szóló határozatból hiányzik a 
felhatalmazás, hiszen az uniós 
rendeletekről szóló szabályok 
alapján nem lehetett volna el
fogadni. A kormány aggályos
nak tartja azt is, hogy a kvó
tákról szóló átmeneti rendel
kezések kéthárom évre szól
nak, holott a bírói gyakorlat 
korábban fél évben állapítot
ta meg a hasonló szabályok 
érvényességét.

A miniszter szerint ráadásul 
az Európai Uniónak inkább azt 
kellett volna kimondania, mi
lyen segítséget tud adni Olasz
országnak és Görögországnak, 
nem pedig más országokat 
migránsok befogadására köte
lezni.

Az unió bel és igazságügyi 
tanácsa emellett megsértet
te az EU működéséről szóló 
szerződés azon pontját, 
amely kimondja, a bizottság 
döntésétől csak egyhangú 
szavazattal lehet eltérni – kö
zölte a miniszter, aki szerint a 
nemzeti parlamentek véle
ményezési jogát is biztosítani 
kellett volna, ráadásul a hatá
rozat ellentétes az Európai 

Tanács korábbi, önkéntes 
kvótákról szóló döntésével is.

Trócsányi László a jogbizton
ság és a normavilágosság elvét 
is sérülve látja, hiszen a határo
zatból eljárási, garanciális sza
bályok hiányoznak. Nem való
sul meg továbbá a szükséges
ség és az arányosság elve sem, 
továbbá a határozatban Ma
gyarország migrációs helyzet
ben betöltött speciális helyze
tét sem vették figyelembe – 
fűzte hozzá.

A miniszter megjegyezte, 
Magyarország keresete iránt 
óriási az érdeklődés az unióban, 
hiszen jelenleg minden tagál
lam kivár a kötelező kvóták 
ügyében.  Forrás: kormany.hu

Európai Bíróságon a kvótarendszer
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Érdi  Újság

December 16-án mutatják be az érdi könyv-
tárban a 85. kötetét. Elárulta, ha egymás mellé 
tennénk az általa átolvasott újságlapokat és kiad-
ványokat, akár Ausztráliáig is elsétálhatnánk rajta. 
Tíz esztendőn át volt az érdi művelődési központ 
igazgatója, majd fiatalkorú bűnelkövetők pártfo-
gó felügyelőjeként dolgozott, s közben a fővárosi 
Széchényi könyvtár lett a „második otthona”. 
Dr. Urbán László „irodalmi kincskeresővel” beszél-
gettünk.
n Bálint Edit

– Városunktól meglehető-
sen távol, Debrecenben szü-
letett. Mi hozta önt Érdre?

– Nagy szerepe volt ebben 
egy szerelemnek, meg a Szé-
chényi könyvtár közelségé-
nek. Előbbit nem kell magya-
ráznom, utóbbiról pedig ha-
mar kiderül, miért van óriási 
jelentősége az életemben. 
Egyébként a debreceni Tóth 
Árpád Gimnáziumban bio-
kémia szakon érettségiztem, 
utána hatalmas dilemma elé 
kerültem, mert az orvosi 
egyetem és a bölcsészkar 
között kellett választanom. 
Végül latin–magyar szakon 
diplomáztam. Inkább nyu-
galmasabb vizekre eveztem, 
és az említett szakon belül, a 
magyar utópisztikus, tudo-
mányos-fantasztikus iroda-
lomból írtam a szakdolgoza-
tomat, sőt egy évtizeddel ké-
sőbb a doktori disszertáció-
mat is. Tulajdonképpen ak-
koriban kezdtem foglalkozni 
az irodalomtörténeti kuta-
tással, bár még csak a fan-
tasztikus irodalom szem-
pontjából. Már Debrecenből 
is gyakran feljártam a Szé-
chényi könyvtárba kutatni, 
később Érdről már jóval 
könnyebb volt megközelíte-
ni.

– A  frissen szerzett diplo-
mával pedig a helyi kultúr-
ház munkatársa, majd igaz-
gatója lett. Milyen emlékei 
vannak azokról az évekről?

– Életem legszebb élményei 
fűződnek ehhez az időszak-
hoz. 1974 júniusában kaptam 
meg a diplomámat, és rögtön 
a művelődési központ munka-
társa, majd 1984 decemberé-
ig igazgatója lettem. Ebben 
az időszakban rengeteget 
újítottunk, számos klubot, 
programot indítottunk. Az 
igényeket felmérve rájöttünk, 
hogy sok közhasznú ismere-
tet tudunk nyújtani például 
az építkezőknek, a kertműve-
lőknek vagy akár az állattar-
tóknak, és arra is töreked-
tünk, hogy minden korosz-
tályt megszólítsunk. 

Működött csoport a kisma-
máknak, meg balettcsoport 
az egészen kicsiknek; elindí-
tottuk a huszonévesek klub-
ját, és mellette tizenkét művé-
szeti csoportunk is volt. Büsz-
ke vagyok rá, hogy a 70-es 
évek vége felé az első nyugdí-
jasklubot is megalapíthat-
tam. Senki nem hitte el, hogy 
az „elfoglalt” nyugdíjasok 
időt szánnak a közösségépí-
tésre, de amikor elkerültem a 
művelődési háztól, már tizen-
egy nyugdíjascsoport műkö-
dött, de volt klubjuk a látás- 
és a mozgáskorlátozottak-
nak is. 

Minden hónapban volt ka-
baréműsorunk, Magyaror-
szág legnépszerűbb színé-
szeivel. A közönség örömmel 
fogadta őket, és a művészek 
is szívesen jöttek Érdre, hi-
szen közel vagyunk a fővá-
roshoz, és nagyon lelkes volt 
a közönség. Inkább az volt a 
gond, hogy gyorsan elfogytak 

a belépőjegyek. Kiváló csapat 
vett körül, sokukat ma is so-
kan ismerik Érden: Harmat 
Béla, Pató Lajos, Kéri Mi-
hály, Kóka Rozália, Kőrösi 
Ágnes, Mogyorósi Erika vol-
tak a munkatársaim. Nem-
csak lelkesek voltak, rájuk 
bármikor számíthattam.  

– Sőt, nemcsak a nagyszín-
padon, hanem a szemközti 
kávéházban is népszerűsítet-
ték a kultúrát. Hogyan is?

– Óriási, felejthetetlen él-
mény volt számomra, amikor 
két főiskolai hallgató a nagy-
szerű klasszikus drámaíró, 
Shakespeare egy jelenetét 
mutatta be a szomszédos kis-
kocsmában, méghozzá óriási 
sikerrel, Ilus néni meg Feri 
bácsi italmérőjében szinte 
„itták” Shakespeare szavait. 
Talán ez volt az egyik csúcs-
pontja a működésemnek, 
amit soha nem felejtek el. 

Tíz esztendő után kiemel-
tek művelődési szakfelügye-
lőnek, amit nagyon keserve-
sen viseltem, mert színtiszta 
bürokrácia volt, így egy éven 
belül pályamódosításra szán-
tam el magam: pártfogó fel-
ügyelő lettem s maradtam 26 
évig.

– Hatalmas váltás lehetett 
ez a tudományos fantasztikus 
irodalom, meg a művelődés-
szervezés, az igazgatói állást 

követően. Mégis, mi indította 
arra, hogy a fiatalkorú bűnel-
követőkkel foglalkozzon?

– A feleségem gyermekvé-
dő intézményben, nevelőszü-
lő-felügyelőként dolgozott, és 
ott láttam meg ennek a szak-
mának a szépségét. A peda-
gógusi vénám felülkerekedett 
bennem, ezért jelentkeztem 
erre az állásra. Kamaszok-
kal és fiatal felnőttekkel fog-
lalkoztam, Dél-Pest megyé-
ben vagy húsz településen 
megfordultam. Csaknem öt-
ezer családnál készítettem 
környezettanulmányt, renge-
teg embert megismerhettem. 
Ez olyan feladat volt, amely-
ben elsősorban az emberség, 
az empátia számított. Sok 
függött attól, hogyan szólítot-
tam meg a pártfogoltat, mi-
lyen kapcsolat alakult ki kö-
zöttünk, hiszen a legfonto-
sabb a kölcsönös bizalom 
volt. Büszke vagyok arra, 
hogy nagyon nagy hatékony-
sággal dolgoztam: ez azt je-
lenti, hogy száz gyerekből 92 
helyes útra tért. A maradék 
nyolccal azonban nem tud-
tam mit kezdeni, mert száz-
hússzal robogtak be a zsák-
utcába. Ők, sajnos egyre lej-
jebb süllyedtek, kemény bű-
nözők lettek, ahonnan egye-
nes út vezetett a börtönbe, de 
azt hiszem, a többi kilencven-
kettő talán ma is hálás ne-
kem, és ez jó érzéssel tölt el. 

– Közben az irodalmat sem 
hanyagolta el, hiszen ezekben 
az években is számos könyve 
látott napvilágot, amelyeket 
jelentős könyvtári „búvárko-
dás” előzött meg. Az irodalom-
történeti kutatásnak egy kü-
lönleges műfajára talált rá, de 
erről meséljen inkább ön!

– Az irodalomban is profilt 
váltottam, mert – noha 1987-
ben summa cum laude doktori 
címet szereztem a tudomá-
nyos fantasztikus irodalomról 
szóló disszertációmmal – ké-
sőbb mégis a tágabb körű 
szépirodalmi kutatásra tér-
tem át. 1987-ben megjelent az 
első könyvem is, amit napjain-
kig 84 újabb követett. A leg-
utóbbi Gelléri Andor Endre: 
Femicska csókjai címmel, az 
író lappangó írásait tartal-
mazza. Ennek bemutatója lesz 
december 16-án a könyvtár-
ban.

– Nyolcvanöt könyv, még 
felsorolni is rengeteg, különö-
sen, ha tudjuk, hogy ezen köte-
teteknek a tartalmát műről-
műre, a Széchényi könyvtár-
ban „búvárkodta” össze. Árulja 
el, miről is szól ez a csaknem 
három évtizede tartó fáradha-
tatlan kutatás?

– Hetvenöt könyvem kizáró-
lag szépirodalmat tartalmaz, 
a többi tízben vannak helytör-
téneti, technikatörténeti és 

Beszélgetés dr. Urbán László irodalomtörténésszel

A búvár sajtókiadványokban 
keres igazgyöngyöket
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egyéb témák, amelyekre úgy 
„mellékesen” bukkantam rá fő 
kutatásaim „mellékterméke-
ként.” Számomra elsősorban a 
szépirodalmiak az igazán kü-
lönlegesek, mert az írók és 
költők először nem kötetben 
jelentették meg a műveiket, 
hanem különféle sajtótermé-
kekben: folyóiratokban, napi- 
és hetilapokban, magazinok-
ban, vagy akár teljesen más 
profilú szak- és üzemi újsá-
gokban, esetleg gyermekla-
pokban publikáltak. Ezek ösz-
szegyűjtésére eddig senki 
sem vállalkozott, nyilván 
azért, mert nem kevés időt és 
energiát vesz igénybe a felku-
tatásuk. Jómagam egyszerre 
csaknem 120 költőt és írót kö-
vettem, jegyzeteltem, de rájöt-
tem, hogy ezen felül is még 
legalább száz alkotóra kellett 
volna figyelnem. Ráadásul én 
„csak” 1900-tól a mai napig 

megjelent sajtótermékekből 
gyűjtöm az anyagot, a korábbi 
éveket nem kutattam. 

– Hogyan választotta ki, 
hogy melyik író, költő művei 
után kezd el kutatni?

– Abszolút szubjektív dönté-
sek voltak, és ebben, sajnos, 
tévedtem is, mert olyan költők-
kel és írókkal is foglalkoztam, 
akik aztán eltűntek az iroda-
lomból, ma már a nevüket sem 
ismerik, viszont több tucatnyi 
olyan alkotót hagytam ki, 
akikkel érdemes lett volna fog-
lalkozni. Ezt a mai napig saj-
nálom… 

– Nem pótolható ez a mu-
lasztás?

– Sajnos, nem! Én ugyanis 
már az egyetemi évektől kezd-
ve kutattam, így a mai napig – 

ezt Nagy Zoltánnal, a Szé-
chenyi könyvtár mikrofilmtá-
rának volt vezetőjével számol-
tuk ki –, ha az összes újságol-
dalt és a többi kiadványt, az 
almanachok, naptárak, anto-
lógiák oldalait egymás mellé 
fektetnénk a földön, akkor Bu-
dapest 0 kilométerétől eljut-
nék Ausztrália legészakibb 
városába, Darwinba, ami nem 
kevesebb, mint 12 650 kilomé-
ternyi távolságra van főváro-
sunktól. Ezzel tudom érzékel-
tetni, mekkora mennyiségű 
anyagot néztem át. Ezt már 
lehetetlen elölről kezdeni! Így 
is szinte minden szabadidő-
met a Széchényi könyvtárban 
töltöttem, sőt még arra is en-
gedélyt kaptam, hogy a nyári 
zárás ideje alatt is kutathas-
sak. Jelenleg mintegy 160 ezer 
forráshelyet tartok számon, és 
napról napra gyarapodik ez a 
szám. 

– Nagyon érdekes, hogy hi-
hetetlenül sok, kötetekben fel 
nem dolgozott műre bukkant 
rá a különféle sajtókiadvá-
nyokban.

– Csupán néhány adatot em-
lítek: Karinthy Frigyestől 450, 
könyvben nem található írás, 
Dsida Jenőtől mintegy 600 
vers és verstöredék került elő, 
Szép Ernőtől 350, Berda Jó-
zseftől 340, Kosztolányi De-
zsőtől 140, Nadányi Zoltántól 
90 vers és 60 próza – és még 
hosszasan sorolhatnám azon 
műveket, amelyekről az iroda-
lomtörténet „megfeledkezett”. 
Sőt, az eddig megjelentek mel-
lett, további hét újabb kötetem 
is kiadásra készen áll – példá-
ul Tömörkény István, Kodolá-
nyi János, Emőd Tamás, Ta-

mási Áron lappangó művei, 
Móricz Zsigmondtól is leg-
alább 160, kötetben meg nem 
jelent művet fedeztem fel – de 
sajnos, nem találok olyan ki-
adót, amely hajlandó megje-
lentetni olyan könyvet, ame-
lyen nincs legalább ötszörös 
haszna. Márpedig napjaink-
ban a szépirodalmi műveken 
ennyit nem lehet keresni. Idén 
fordult elő először, hogy az ün-
nepi könyvhétre nem jelent 
meg egy könyvem sem. Ez el-
szomorít ugyan, de nem tánto-
rít el a további kutatástól. 

Továbbra is úgy dolgozom, 
ahogyan eddig, és bízom ben-
ne, hogy akad majd kiadó, 
amely vállalja a kötetek kiadá-
sát.

– Talán attól tartanak, hogy 
ezek az irodalmi művek azért 
maradtak ki az írók, költők ösz-
szegyűjtött műveiből, mert a 
szerzőik sem tartották méltó-
nak a kötetbe kerülésüket?

– Nem, ez egy fatális téve-
dés! Azok közül, amiket talál-
tam és megjelentettem, egyet-
len egyre sem lehet rásütni, 
hogy „selejtes” mű, mert a 
megjelent életművel tökéletes 
szinkronban van. Ugyanak-

kor egy magára valamit is adó 
író nem ad ki selejtet a kezé-
ből, újságnak sem! Rengeteg 
írót személyesen is megismer-
tem, akik elmondták, hogy 
amelyik írásukat gyengének 
tartották, azonnal megsem-
misítették, nehogy a hagya-
tékból előkerülve megjelenje-
nek. Az általam fellelt művek 
között igazi remekművek van-
nak. Nem hagyhatjuk, hogy 
elvesszenek! 

– Aprólékos, rengeteg olva-
sást, figyelmet igénylő munka 
ez, de temérdek ismeretet is 
követel, hiszen egy megtalált 
műről tudnia kell, megjelent-e 
már kötetben. 

– Valóban, a feladat legne-
hezebb része az összevetés, 
hiszen még az is előfordulhat, 
hogy ugyanazon mű más cím 
alatt látott napvilágot. Koráb-
ban ezzel dolgoztam legtöb-
bet, de ma már a számítógép 
óriási segítséget jelent. Felvi-
szem a talált művet, aztán le-
ellenőrzöm a meglévő irodal-
mi alkotásokkal. De hadd te-
gyem hozzá: nekem ez soha 
nem számított munkának, 
mert ha az lett volna, már ré-
gen abbahagytam volna. Ez 
egy izgalmas kincsvadászat. 
Mint amikor a búvár lemerül a 
tenger mélyére, felhoz egy 
kagylót, és izgatottan nyitja 
fel: mit talál benne? Az első-
ben semmi, a másodikban 
sem, de a harmadikban ráta-
lálhat az igazgyöngyre, ami 
boldogsággal tölti el. Amikor 
lemerül, meg nem tudja, mit 
hoz a felszínre, de épp ettől 
olyan izgalmas a búvárkodás 
is. Pont, mint az én irodalmi 
„kincskeresésem” is.

Dr. Urbán László 1950ben Debrecenben született. A Tóth 
Árpád Gimnázium biokémia szakán végezte középiskolai 
tanulmányait, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetem Böl
csészettudományi Karán szerzett magyar–latin szakos taná
ri diplomát. Debrecenben – tanulmányai mellett – öt évig 
vezette a Nagy Sándortelepi Ifjúmunkás Klubot, itt kedvel
te meg a népművelést. 1974től az érdi művelődési központ 
munkatársa, majd igazgatója lett. Tíz év után egy évig mű
velődési szakfelügyelőként dolgozott, aztán pályát váltott: 
1986tól pártfogó felügyelő lett a Pest megyei Gyermekvé
delmi Intézetnél. A Pest Megyei Kormányhivataltól ment 
nyugdíjba 2011ben. Felesége gyámhatósági munkatárs 
volt, később hosszú évekig a Gárdonyi Géza Iskola magyar
történelem szakos tanára. Két gyermekük van: lánya ápoló
nő, a fia doktorandusz, szakterülete a régi magyar irodalom. 
Urbán Lászlót pár évvel ezelőtt Csuka Zoltándíjjal tüntették 
ki. Előtte megkapta a Galaktikadíjat, valamint Triesztben 
egy nemzetközi kitüntetést a tudományosfantasztikus iro
dalom terén végzett tevékenységéért. Eddig 84 kötetet 
szerkesztett, a 85. bemutatójára jövő szerdán kerül sor az 
érdi könyvtárban.

Az általa fellelt művek között iga-
zi remekművek vannak. Urbán 
László nem hagyja veszni őket 
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A hátrányos helyzetű munkavállalók helyzetéről, 
illetve a közbiztonság javítása érdekében terve-
zett intézkedésekről beszélt múlt szerdai sajtótá-
jékoztatóján T. Mészáros András, aki bejelentette: 
megduplázhatják az érdi brutális emberölés 
nyomravezetői díját.

A hátrányos helyzetű mun-
kavállalók érdi helyzetéről 
beszélt T. Mészáros András 
múlt szerdai polgármesteri 
sajtótájékoztatóján. Mint 
hangsúlyozta: azokra, akik 
megváltozott munkaképes-
ségűek, gyesről, gyedről kí-
vánnak visszatérni a munka-
erőpiacra, tartós munkanél-
küliek vagy éppen alulkép-
zettek, és ezért nem találnak 
munkát, fokozottan oda kell 
figyelniük az illetékes hiva-
taloknak.

 – 2010 óta az aktív gondos-
kodás program keretén belül 
a Napra Forgó Nonprofit Kft.-
vel kötünk szerződést, azzal 
a céllal, hogy a hátrányos 
helyzetű munkavállalók szá-

mára különböző szolgáltatá-
sokat nyújtsanak: tanács-
adást, munkaerő-közvetítést 
és -kölcsönzést. A Napra For-
gó Kft. az elmúlt esztendők-
ben számos nehéz helyzetbe 
került emberen segített, 
ezért szeretnénk továbbra is 
fenntartani megállapodá-
sunkat – hangsúlyozta a pol-
gármester. 

Kérdésünkre elmondta azt 
is: Érden – a főváros közelsé-
géből adódóan – az egy hó-
nappal ezelőtti adatok sze-
rint az átlag alatti, körülbelül 
5 százalékos a munkanélkü-
liség, ugyanakkor több szem-
pontból is problémát jelent 
az, hogy a városlakók nagy 
része Budapesten dolgozik. 

Egyrészt ez a munkavállaló 
szempontjából sem kényel-
mes, hiszen ingáznia kell, 
másrészt hatással van a vá-
ros gazdaságára is, hiszen a 
fővárosban dolgozók rend-
szerint nem Érden költik el 
fizetésüket, illetve veszik 
igénybe a szolgáltatásokat, 
hanem Budapesten – azaz 
Érdre csak aludni járnak 
haza.

A polgármester hangsú-
lyozta: szeretnék megdupláz-
ni a munkahelyek számát 
Érden; mint fogalmazott, ez-
zel a fejlődés felfelé tartó spi-
rálját indítanák be.

Újabb közbiztonsági 
fejlesztés

T. Mészáros András a köz-
biztonságot növelő, az elkö-
vetkező években megvalósu-
ló fejlesztési tervekről is be-
számolt sajtótájékoztatóján. 
Utalt arra, hogy a rendőrség 
és a polgárőrség közreműkö-
désének, illetve az önkor-
mányzat intézkedéseinek 
köszönhetően a közbiztonság 
tekintetében Érd már nem se-
reghajtó a megyei jogú váro-
sok között – mint volt 2007-
ben –, hanem a középme-
zőnybe tartozik. 

– Négy körzeti megbízotti 
irodát nyitottunk, a polgárőr-
ség önálló központi irodába 
költözött, és míg valaha ti-
zenhárman dolgoztak e tes-
tület kötelékében, ma már 
mintegy százötven tagjuk 
van. A rendőrség is egyre job-
ban végzi munkáját – mondta 
T. Mészáros András, hozzá-

téve: szeretnék, ha a város 
nem a középmezőnyben, ha-
nem az élen szerepelne a köz-
biztonsági statisztikákban.

– Ennek érdekében a Mo-
dern Városok program kere-
tében megvalósuló Batthyány 
2020 program egyik célkitű-
zése a térfigyelő kamera-
rendszer továbbfejlesztése. 
Szeretnénk megháromszo-
rozni a meglévő kamerák szá-
mát, az öt éve beépítetteket 
pedig a legjobb képminőséget 
biztosító és a legnagyobb biz-
tonsággal működő Full HD-s 
eszközökre kívánjuk lecse-
rélni. A meglévő 51 kamerás 
rendszert tehát 130 kamera-
helyesre bővítjük, és korsze-
rű digitális kamerákkal lát-
juk el. A város be- és kijárati 
pontjainál, valamint a főbb 
csomópontoknál 20–25 da-
rab, rendszámfelismerő prog-
rammal is ellátott kamerát 
helyezünk el, így követhetővé 
válik mindenki, aki bejön a 
városba, illetve elhagyja azt. 
A jelenlegi rádiós hálózatot – 
amely az információkat köz-
vetíti – a stabilabb és gyor-
sabb vezetékessel cseréljük 
fel, és a jelfelfogó diszpécser-
központot is korszerűsítjük.

Jelenleg csak a rendőrség 
figyeli e kameraképeket, de a 
városvezetés szeretné elérni, 
hogy a jövőben erre a közte-
rület-felügyelőknek is mód-
juk legyen – ismertette a ter-
veket a polgármester. A kon-
cepció kidolgozásánál, a ka-
merahelyek kijelölésénél a 
rendőrség és a polgárőrség 
szakmai véleményét is figye-
lembe vették.

– Támogatunk minden 
olyan kezdeményezést, ame-
lyet bármely rendfenntartó 
szervezet azért indít, hogy 
saját munkája minőségét ja-
vítsa: továbbra is segítjük a 
polgárőrséget anyagi és er-
kölcsi tekintetben, és támoga-

tásunkra számíthat a rendőr-
ség is – hangsúlyozta T. Mé-
száros András, aki felhívta a 
figyelmet a Házhoz megyünk 
elnevezésű rendőrségi prog-
ramra is, amelyet december 
7-től 11-ig tartanak Érden. 
Ezekben a napokban a rend-
őrség szakemberei a Tesco 
áruháznál felállított informá-
ciós ponton tanácsokkal lát-
ják el a vagyonvédelemről és 
biztonságról érdeklődőket, és 
– mint a rendőrség honlapján 
olvasható – igény esetén az 
ingatlanok egyedi biztonsági 
vizsgálatát is elvégzik. (To-
vábbi részletek az akcióról a 
23. oldalon!)

n ÁDÁM KATALIN

Ha mégis, akkor súlyos bírsággal sújtható az a 
magán- vagy jogi személy, aki a helyi rendelet 
ide vonatkozó szabályát megszegi – erről dön-
tött a legutóbbi, novemberi ülésén a közgyűlés. 

A képviselők ellenszava-
zat nélkül támogatták az 
Antunovits Antal (Fidesz–
KDNP) képviselő és Bács 
István (Fidesz–KDNP) al-
polgármester által beter-
jesztett rendeletmódosítást, 
amely kiemelten kezeli az 
árkok, csatornák, folyókák, 
átereszek tisztán tartását. 
A felszíni csapadékvizek 
akadálytalan elvezetése 
ugyanis rendkívül fontos 
városunkban – ezt az idei 

nyáron megtapasztalt, ha-
talmas felhőszakadás is 
igazolta. 

A rendelet módosításának 
szükségességét az az aktu-
ális probléma indokolja, 
hogy a város bizonyos terü-
letein előfordul: az ingatla-
nok előtti lombhulladékot, 
zöld hulladékot – noha ezt 
rendszeresen elszállítják 
Érden – a lakosok egyszerű-
en beleseprik az árokba, 
aminek az a nem kívánatos 

következménye, hogy a hir-
telen leeső, nagyobb meny-
nyiségű eső idején az árkok 
nem képesek a csapadékvi-
zet elvezetni. 

A most módosított jogsza-
bály IV. fejezete tartalmaz-
za a közterületek és ingatla-
nok tisztán tartására vonat-
kozó előírásokat, többek 
között azt, hogy a város köz-
területein szemetelni, vagy 
a közterületet más módon 
beszennyezni, oda engedély 
nélkül szemetet (építési és 
egyéb törmeléket, kerti nye-
sedéket, egyebet) lerakni, 
vagy a közterületen lévő be-
rendezési tárgyat, fát vagy 
egyéb növényt beszennyez-

ni, rongálni tilos. A közössé-
gi együttélés alapvető sza-
bályairól, valamint ezek 
megszegésének jogkövet-
kezményeiről szóló önkor-
mányzati rendelet módosí-
tásával immár az is lehetővé 
válik, hogy az ezen tilalmat 

megszegőkkel szemben szi-
gorúan el lehet járni. 

Így természetes személy 
esetén 200 ezer forintig, jogi 
személy esetén pedig egy-
millió forintig terjedő köz-
igazgatási bírság kiszabá-
sára is sor kerülhet. n BE

A csapadékvizes árkokba nem kerülhet hulladék!

A hivatalnak segítenie kell, hogy mind többen visszatérhessenek a munkaerőpiacra

Háromszorosára nőhet a térfigyelő kamerák száma

Megduplázhatják a nyomravezetői díjat
A Pest Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője egymillió fo
rint nyomravezetői díjat tűzött ki az Érden elkövetett brutá
lis emberölés tettese vagy tettesei kézre kerítésére. Mint a 
rendőrség honlapján olvasható: ez az összeg annak fizethe
tő ki, aki az elkövető személyével kapcsolatban olyan pon
tos adatokkal rendelkezik, amelyek segítségével az elkövető 
azonosítható, bűnösségére a gyanú megalapozottá válik, és 
ismereteit az eljárás során ismerteti.
T. Mészáros András a sajtótájékoztatón elmondta: amennyi
ben a nyomozás addig nem vezet eredményre, a december 
17ei közgyűlésen javasolni fogja, hogy az önkormányzat is 
ajánljon fel egymillió forintot, megduplázva a nyomraveze
tői díjat.

A térfigyelők mellett rendszám-
felismerővel ellátott kamerákat 
is felszerelnek a város határain 

Még zöldhulladékot sem szabad a vízelvezető árokba seperni
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Szépkorúak házát, hatékonyabb információcserét, több programot, róluk 
szóló rendezvényt szorgalmaznak a városban, és azokat az időseket is sze-
retnék megszólítani, akik nem tagjai egyetlen érdi nyugdíjasklubnak sem 
– derült ki az újraalakult Idősügyi Tanács első értekezletén, amit a Polgárok 
Házában tartottak meg a napokban. 

A statisztikai adatok sze-
rint csaknem tizennégyezer 
60 éven felüli ember él váro-
sunkban, de hiába működik 
Érden tíznél is több nyugdí-
jasklub, legfeljebb nyolcszáz 
idős ember vesz részt a prog-
ramjaikban. A közelmúltban 
újjáalakult Idősügyi Tanács 
többek között azt is célul 
tűzte ki, hogy azokat az idő-
seket is megszólítsa, akik 
eddig információ hiányában 
vagy bármi más miatt kima-
radtak a közösségi életből. 

A tanács november 23-án, 
Simó Károly alpolgármes-
ter elnökletével megtartott 
ülésén Czinderné Tassi Be-
átát, a Szepes Gyula Műve-
lődési Központ igazgatóhe-
lyettesét az Idősügyi Tanács 
elnökhelyettesévé választot-
ták, valamint Boros Károly 
mellett a szociális és egész-
ségügyi bizottságba is dele-
gálták. Druzsin Józsefet pe-
dig a nevelési és kulturális 
bizottságba választották 
meg tanácskozási joggal 
való részvételre. 

A bizottságokban az idő-
sek érdekeit képviselik az 
őket érintő javaslatok tár-
gyalásakor. Abban is meg-
egyeztek a tanács tagjai, 
hogy a jövőben Badalai 
Ödönnét is rendszeresen 
meghívják üléseikre, aki ki-
váló szervezési tapasztala-
tokkal rendelkezik, hiszen 
hosszú évekig sikeres kap-
csolattartója volt a városi 
nyugdíjaskluboknak. 

Simó Károly alpolgármes-
ter ismertette az Idősügyi 

Tanács Boros Károly által 
részletesen kidolgozott jövő 
évi munkatervének főbb 
pontjait. Mindenekelőtt fon-
tosnak tartják, hogy minél 
több idős emberhez eljussa-
nak az őket érintő informáci-
ók. Szeretnék, ha minél több 
szépkorú bekapcsolódna a 
nyugdíjasklubok munkájá-
ba, így bővülnének a meglé-
vők, és akár újabb klubok is 
alakulhatnának. A kor-
mányzat által meghirdetett 
pályázatok megírásához 

azonban elkélne a hivatali 
dolgozók segítsége, hogy 
számítógépes ismereteik hi-
ányossága okán ne maradja-
nak le a pályázatokról. 

Az érdi nyugdíjasok jövőre 
is készülnek az idősek világ-
napja megünneplésére és a 
hagyományos, mindig jó 
hangulatú ki mit tud rendez-
vényt sem fogják kihagyni, 
de szívesen szerveznének 
egy városi lecsófesztivált is. 
Fontosnak tartják a rend-
szeres kapcsolattartást 
nemcsak a nyugdíjasklubok-
kal, hanem a karitatív szer-
vezetekkel is, hogy ezáltal is 
szélesítsék az információ-
cserét és az együttműkö-
dést. 

Druzsin József egy, az idő-
sek számára meghirdetett 

novellapályázat kiírását is 
javasolta, amelyben felidéz-
hetnék a történelmi és csa-
ládi emlékeiket. Azt is szor-
galmazta, hogy tartsanak 
nyugdíjas pedagógus napot. 
Mint kiderült, szeretnének 
egy Idősek Házát is, amit 
mindannyian használhat-
nának, de felmerült a kér-
dés, hogyan tudná mindenki 
megközelíteni? Javasolták 
még, hogy a helyi televízió-
ban is legyen nyugdíjasmű-
sor, és érdemes lenne az or-
szágos idősügyi program-
hoz is csatlakozni. 

Macsotay Tibor, a Városi 
Polgárőr Egyesület elnöke 
ing yenes bűnmegelőzési 
előadások meg tartását, 
Janzsó Mónika, a Vöröske-
reszt érdi szervezetének 
vezetője pedig az elsőse-
gélynyújtással kapcsolatos 
tájékoztatás megszervezé-
sét ajánlotta fel az idősek 
részére. Körmöczi Erika, a 
Humán Iroda vezetője jó 
hírrel szolgált: idén először 
kerül sor az idősek kará-
csonya városi rendezvény-
re, amit a művelődési ház-
ban tartanak meg decem-
ber 15-én 14 órai kezdettel. 
Ide minden hatvan év feletti 
érdit szeretettel várnak – a 
belépés ingyenes.

 n BÁLINT EDIT

Módosították a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ-
ról (KLIK) szóló 202/2012-es 
kormányrendeletet: Érd szék-
hellyel működik majd a me-
gyeközponti tankerület. T. Mé-
száros András polgármester 
azt mondta: az átalakítást júli-
us elsejéig kell végrehajtani.

– Véleményünk szerint a 
megyeközponti tankerület 
irodáit az önkormányzathoz 
közeli Érd Center nevű épület-
ben lehetne megfelelőképp el-
helyezni. Itt 1100 négyzetmé-
ter állhat rendelkezésükre, és 
jó körülmények között működ-
hetnének. A tárgyalások már 
megkezdődtek az épület tulaj-
donosával, illetve a KLIK elnö-
kével, Hanesz Józseffel is. Az 
épületet már megtekintették, 
bejárták, jelenleg a KLIK véle-
ményezésére várunk – közölte 
a polgármester. Reméljük, rö-
vid időn belül megvásárolhat-
juk az ingatlant, és július else-

jével megyei tankerületként 
működhet az Érdi Tankerület 
– mondta T. Mészáros András, 
aki azzal zárta szavait: a tan-
kerület kiváló munkát látott 
és lát el, és meggyőződése, 
hogy a megyei feladatokat is 
ugyanilyen színvonalon tudja 
majd teljesíteni.

Az Érdi Tankerület január-
tól a járás általános iskoláit és 
művészeti oktatási intézmé-
nyeit tartja fenn és működteti. 
Jövő júliustól megyeközponti 
tankerületként, ezek mellett 
ellátja a megyében a pedagó-
giai szakszolgálatok, gimná-
ziumok, a többcélú és a kon-
duktív intézmények fenntar-
tói (és több esetben működte-
tői) feladatait is. Az érdi diá-
kokat az átalakulás annyiban 
érinti, hogy a helyi gimnáziu-
mok (és többcélú, valamint 
konduktív intézmények) nem 
Ceglédhez, hanem Érdhez 
tartoznak majd. n ÁK

A novemberi közmeghallgatáson – ahogy szinte mindig – idén is téma 
volt a hulladékszállítás. A lakosok arra panaszkodtak, hogy csak egy-
szer kaptak szelektív gyűjtésre alkalmas műanyag zsákokat, azóta nem. 
A zöldhulladék pedig gyakran hónapokig áll bezsákolva egyes utcákban. 

Pató Simon, az ÉTH 
egyik vezetője válaszában 
kifejtette: csaknem négy-
ezer zsákot küldtek ki a pos-
tával a lakosoknak, ám 
ezekből mindössze ötszázat 
kaptak vissza a szelektív 
hulladékkal.

Egyelőre rejtély, hová tűnt 
el több mint háromezer mű-
anyag zsák. Jó hír viszont, 
hogy jövőre már nem kell a 
zsákokkal bajlódni, mert az 
ÉTH telephelyére a napok-
ban megérkeztek az elkülö-
nített gyűjtésre alkalmas 
edények. 

Januárban és februárban 
75 ezer kukát osztanak 
majd ki, ezekbe gyűjthetjük 
majd elkülönítve az újra-
hasznosítható hulladékot. 

Ezzel egy időben, a jövő év 
folyamán az egész város te-
rületén felszámolják a sze-
lektív szigetek – emelte ki 
Pató Simon. 

Jövőre egy újítást is tervez 
az ÉTH, az országban első-
ként kívánja bevezetni a 
házhoz menő üveggyűjtést. 
Ennek előkészítése folya-
matban van, és igen nagy 
körültekintést igényel, mert 
az üveg gyűjtése és szállítá-
sa veszélyes. Hozzátette: a 
zöldhulladék szállítása 15–
20 millió forintba kerül Ér-
den. Ez rengeteg pénz, amit 
másra is költhetne a város. 
Tavaly például 172 tonna fa-
levelet szállítottak el Érd te-
rületéről, pedig az avar nem 
szemét, hanem újrahaszno-

sítható és otthon is jó szolgá-
latot tehet, ha komposztál-
ják. Érdemes lenne, ha ezen 
is elgondolkodnának a ker-
tes házak tulajdonosai! – 
vélte Pató Simon.

 n BE 

Megtartotta első ülését az újjáalakult Idősügyi Tanács

Idén először: idősek karácsonya a művelődési házban

Fontosnak tartják, hogy minél több idős emberhez eljussanak az őket érintő információk

Érdre költözik a 
megyeközponti tankerület 

Jövőre az üres üveget is elviszik

Körültekintően kell megszer-
vezni szállításukat 
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Két új kötetet: egy 
kisnovellás zsebköny-
vet meg sorrendben 
a tizedik antológiát 
mutatták be a Csuka 
Zoltán Városi Könyv-
tárban a két évtizedes 
múltra visszatekintő 
művészeti alapítvány 
év végi rendezvényén.

Az idei szerzői díjakat is ki-
osztották, sőt még az is kide-
rült, mi készteti a hadtörté-
nészt a szépirodalom művelé-
sére. 

Közel félszázadik pódium-
estjét tartotta meg az idén 
húszéves Poly-Art Alapítvány. 
A két évtized alatt 119 szerző 
írása kapott helyet a kétéven-
ként megjelentetett antológi-
ákban, ugyanakkor az elmúlt 
időszakban számos példa volt 
arra, hogy egy-egy kiemelke-
dő alkotó saját kis kötetét, 
zsebkönyvét is kiadták. Mind-
eközben tucatnyian kaptak 

lehetőséget arra, hogy az esz-
tendőnkénti két pódiumest 
valamelyikén a nagy nyilvá-
nosság előtt is bemutatkozza-
nak. 

A december 2-án sorra ke-
rülő rendezvényen Pergel An-
tal Dunakavicsok című zseb-
könyve kapcsán Somfai Ist-
ván elnök beszélgetett a szer-
zővel, többek között az írások 
születéséről és a témaválasz-
tásról. Hamar kiderült, hogy 
kettejük ismeretsége évtize-
dekre nyúlik vissza. Pergel 
Antal tanítványa, később kol-
légája volt Somfai Istvánnak, 
az utóbbi években pedig ben-
sőséges barátság alakult ki 
közöttük. Pergel Antal egyéb-
ként hadtörténész, számos 
történelmi tárgyú tanulmány, 
szakcikk és könyv is megje-
lent a tollából. Foglalkozott a 
II. világháborús magyar–finn 
kapcsolatokkal, legutóbb a 
magyar–török kapcsolatokról 
keresett dokumentumokat, de 
a magyar–japán kapcsolatok 
is felkeltették az érdeklődését 
– annál is inkább, mert a hai-
ku is kedvenc műfajai egyike. 

Hogy miért evez egy had-
történész a szépirodalom vi-
zeire? Mert a szépírás jelenti 
számára munka utáni pihe-
nést és az agytornát. Két év-
vel ezelőtt talált rá az Iroda-
lomkedvelők klubjára, és idén 
már első díjat nyert egy or-
szágos haikupályázaton. Az 
IRKA-sok között ráérzett az 
írás szépségére, ami immár 
élete részévé vált. A hétvégéi 
így a család mellett a kedvte-
lésből született műveké. 
A Dunakavicsok című zseb-
könyvben főként kisnovelláit 
gyűjtötte össze, de nemcsak a 
komoly témák, hanem a hu-
mor is helyet kapott a könyv-
ben – az irodalomkedvelők 
társaságában is a humoros, 
szatirikus irodalmi alkotása-

ival jelentkezett először. Mos-
tanában már az állatmesék 
sem állnak távol tőle, amiért 
elsősorban unokája a „fele-
lős”, aki a komoly nagypapát 
hamar leveszi a lábáról. 

A könyve borítójához ké-
szült fotó is a gyermekkorá-
ból köszönt vissza, midőn va-
lóban kavicsokat dobált a 
Dunába, aztán várta a nagy 
csobbanást és kíváncsian 
leste a vízgyűrűket a folyó 
tükrében. Az IRKA-tagok 
előadásában részletek hang-
zottak el a Dunakavicsokból, 
majd Somfai István röviden 
bemutatta a Poly-Art tizedik 
antológiáját, amelyben 29 
írás és 5 képzőművészeti al-
kotás található. T. Mészáros 
András polgármester kö-

szöntőjében többek között 
így ír: „Misszió ez, méghozzá 
a legnemesebb fajtából, mert 
hirdeti a kultúra egyetemes-
ségét, azt az ideát, amely sze-
rint bárki részese lehet a kul-
túrának, aki szereti, akinek 
örömet okoz a művelése. Nem 
szükséges művészeti díjakra 
pályázni ahhoz, hogy valaki 
– ahogy Vass Albert írta – lát-
ni és érezni tudja a szépet és 
a jót”. 

A Poly-Art szépirodalmi 
szerzői sem pályáztak, de 
négy éve – a saját szavazata-
ik alapján – kihirdetik az 
adott év Poly-Art díjasait 
vers- és próza kategóriában. 
Utóbbiban Kovács F. István 
lett az első, Pergel Antal má-
sodik, Szabó Valika harma-
dik. Vers kategóriában Kósa 
Márta nyerte el az első díjat, 
a másodikat Temesi Éva, a 
harmadikat Habos László 
kapta. A következő rendez-
vény december 11-én lesz, 
amikor a Poly-Art alkotói-
nak 20. csoportos kiállítása 
nyílik meg a Szepes galériá-
ban. n ÁBE

Miért adunk egymás-
nak esténként jó éjt 
puszit, hogyan rabol-
ják el Szeretke királynőt 
a Panelpalotából és 
vajon mi csörög a ken-
guru erszényében?

Többek között ezekre a 
kérdésekre is választ kap-
hattak a gyerekek, akik a 
múlt héten részt vettek egy 
játékos irodalomórán, ame-
lyen egy roppant vidám kor-
társ meseíróval találkoz-
hattak. 

Kalózkendőben, kalóz-
zászlót lengetve viharzott 
be az osztályterembe, majd 
bátorságpróbára szólította 
fel a gyerekeket. Aztán a 
legbátrabbat kézen fogva – 
„így rabolnak el meseírók 
gyermekeket” felkiáltással 
– kisétált, hogy pár percen 
belül, a frissen „kalózkapi-
tánnyá” avatott kisdiákkal 
visszatérjen és megtartsa 
rendhagyó irodalomóráját 
Vig Balázs meseíró, aki a 
Cimbora Alapítvány szerve-

zésében volt a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola ne-
gyedikes diákjainak vendé-
ge. A  legutóbbi, Puszi-
rablók című mesekönyvét 
mutatta be, egy igencsak 
sajátos, mozgalmas iroda-
lomórán. 

– Úgy érkeztem a Móra 
Kiadóba, mint a mesebeli 
legkisebb szegénylegény, 
szerencsét próbálni az első 
kéziratommal. Ugyan sem a 
fele királyságot, sem pedig 
a királylány kezét nem 
nyertem (még) el, de első 
mesém, a Három bajusz 
gazdát keres napvilágot lá-
tott. Kicsit később követte 
második mesém, A rettegő 
fogorvos, a Már tudok olvas-
ni sorozatban – tudtuk meg 
Vig Balázsról, aki könyvei 
megjelenése óta járja az or-
szágot, hogy minél több óvo-
dásnak, iskolásnak, szülő-
nek, pedagógusnak és 
könyvtárosnak bemutassa 
a világgá tekergő bajuszok 
és a bátor gyerekektől rette-
gő fogorvos, no meg a leg-
utóbbi, az elrabolt Szeretke 
királynő történetét. 

Szeretke – aki egyik este 
nem kapott szüleitől jó éjt 
puszit, és emiatt elveszítet-
te a védettségét – épp a Pa-
nelpalota fürdőtermében 
hosszúra nyúlt esti fürdőzé-
sét végzi, amikor a kád pót-
lefolyójából hatalmas kalóz-
hajó csobban a vízbe. Az-
tán, ahogy jött, úgy el is tű-
nik, ám magával rántja 
Szeretkét is és a pótlefolyón 
át és a Panelpalota csőrend-
szerén keresztül a nyílt ten-
ger felé veszi az irányt. 
A riadt királylány azonban 
nincs egyedül a kalózhajó 
fedélzetén; Bújócskát, a 
fecskenadrágos kisfiút és 
kenguruját, Damilt is elra-
bolta ez a titokzatos kalóz-
kapitány. Vajon hogyan jut-
nak haza? A kalózkapitány 
ugyanis nem kincset, nem 
aranyat kér váltságul, ha-
nem igen furcsa alkut ajánl: 
gyűjtsenek össze egy má-
zsa puszit a szabadulásu-
kért. De vajon mekkora a 
súlya egyetlen puszinak? 
És egyáltalán, hogyan lehet 
begyűjteni belőle ennyit? – 
ezt az olvasni szerető, kí-

Zsebkönyv és antológia a húszéves Poly-Art pódiumán

Kis színes dunakavicsok a könyvtárban 

Az irodalomkedvelők nem csak a maguk szórakoztatására írnak: 
műveiket rendszeresen előadják közönség előtt is

Vig Balázs fiatal meseíró rendhagyó irodalomórát tartott Érden

Kalózkapitány és a puszirablók a Kőrösi iskolában

VAN KÖZÖS ÜGYÜNK!

Mindenkit
szeretettel

várunk!

tel.: 06-30
/568-2026

pest@lehetmas.h
u, lmp.hu

az LMP frakcióvezetőjével

KÖZTÉRI FOGADÓÓRA

SCHIFFER
ANDRÁSSAL

2015. 12.12. (SZOMBAT)
09:00 - 10:30
ÉRD, a piac főbejáratánál
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A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége érdi cso-
portja szervezésének köszönhetően archaikus 
magyar nyelven hangzottak el hol torokszorító, 
hol kacagtató mesék, történetek, s csendültek 
fel magyar népénekek és népdalok a moldvai 
csángómagyarok előadásában.

A közelmúltban a Magyar 
Földrajzi Múzeum adott ott-
hont annak az estnek, ame-
lyen Kóka Rozália előadó-
művész, a Népművészet 
Mestere és a Virággyöngy 
moldvai csángó kisegyüttes 
mutatkozott be az érdiek-
nek. „Moduvának nagy a 
széje, Istenem, vígy ki belő-
le/Mert, ha ki nem vígysz 
belőle/Meghasad a szűvem 
benne” – hangzik a moldvai 
csángók egyik éneke, s aho-
gyan e sorok, úgy majdnem 
mindegyik tükrözi a magá-
ra maradt közösség keserű-

ségét és fájdalmát. A mold-
vai csángó magyarokat Do-
mokos Péter Pál mindig a 
világ legárvább, legelha-
gyatottabb magyar népcso-
por t ja ként em leget te. 
A  haza magára hagyta, a 
másik ország meg nem fo-
gadta be őket – mondta 
Kóka Rozália, hozzátéve, 
hogy többféle népcsoport is 
viseli a csángó jelzőt. A bú-
csújárók például jól tudják, 
hogy a Gyimesben is csán-
gók élnek, akik a madéfalvi 
veszedelem után, a 18. szá-
zadban telepedtek meg a 

gyimesi hegyekben, s nagy-
jából akkoriban született a 
bukovinai magyar népcso-
port is. 

Emlegetik még a Barca-
ságban élő székelyeket is 
csángóként, akik a 15. szá-
zadban váltak főuraik jóvol-
tából evangélikussá, mivel 
szász emberek jobbágyai 
lettek. Ők a „hétfalusi csán-
gók”. Ám a legnagyobb szá-
mú csángó Moldvában él, 
ahol a bővizű patakok men-
tén sok száz kicsi falucska 
bújik meg, amelyekben ma-
gyarul beszélnek, magyarul 
gondolkodnak és magyarul 
álmodnak. A tudósok csak-
nem 500 ezerre becsülik a 
számukat, azt mondják, 
soha ennyi csángó nem élt, 
mint napjainkban. Csak-
hogy ennek a népcsoport-
nak évszázadok óta nem 
szabad templomaikban ma-

gyar istentiszteletet hall-
gatni, nem szabad anya-
nyelvén tanulni. Tulajdon-
képpen a legutolsó királyuk 
Mátyás volt, aztán soha töb-
bé nem volt közük Magyar-
országhoz, így a félmillió 
csángóból mára mindössze 
60 ezren beszélik a magyar 
nyelvet. 

Származásuk történeté-
ről megoszlik a tudósok vé-
leménye, de a legvalószí-
nűbb, hogy miután 1223-ban 
megkeresztelték a IV. Béla 
király által befogadott ku-
nokat, lelki gondozásukra 
magyar püspökségeket ala-
pítottak és papságot, kato-
naságot meg jobbágyságot 
is telepítettek e falvak köré. 
Ha bármilyen lázadás vagy 
vallási felbuzdulás történt, 
a „huszitákat” okolták, ami-
ért Mátyás király elűzte 
őket és Modvába menekül-
tek, majd megalapították 
Huszt városát. Mag yar 
nyelvre fordították a Bibli-
át, később pedig katolikus 

hitre térítették őket. Annak 
dacára, hogy nemcsak, 
hogy nem tanították, de 
egyenesen tiltották is a ma-
gyar nyelvet, a csán gó ma-
gya rok kultúrája és hagyo-
mánya ma is él Moldvában. 
A  legértékesebb archaikus 
nyelvük, de százával ma-
radtak fenn népénekek, 
népdalok és mesék. Figye-
lemre méltó lakáskultúrá-
juk és a népviseletük is. 
A  műsorban a máig fenn-
maradó moldvai jelenségek, 
a néphit mély vallási elemei 
is megnyilvánultak, de meg-
ható és megmosolyogtató 
emberi történetek, népi mu-
zsika és népdalok is elhang-
zottak Kóka Rozália és a 
nemrégen alakult, ígéretes 
moldvai csángó kisegyüt-
tes, a Virággyöngy előadá-
sában. Magával ragadó, él-
vezetes műsorukat sokáig 
hallgattuk volna még, de a 
Nap – ahogy „Moduvában”, 
úgy Érden is „leszentült”.

n BÁLINT EDIT

Kóka Rozália és a Virággöngy kisegyüttes érdi szereplése 

„Moduvának nagy a széje – ahol a Nap 
mindennap leszentül”

váncsi gyerekek megtudják, 
ha végigolvassák a könyvet. 

Talán a mázsányi puszit 
sem lesz nehéz összegyűj-
teni, hiszen azt írja a szer-
ző: „Aki szereti a gyerekét, 
az puszit ad neki, ez ennyi-
re egyszerű.” Vig Balázs 
közönségét is bevonta a 
könyvbemutatóba, és a fel-
tett kérdésekre adott vála-
szokkal, élénk érdeklődé-
sükkel a gyerekek is alakí-
tották az irodalomóra me-
netét, sőt képzeletben a 
szereplők bőrébe is bújhat-
tak a nebulók. 

– Egyáltalán nem igaz, 
amit a felnőttek mondanak, 
hogy a mai gyerekek nem 
szeretik a könyveket – szö-
gezte le az író. Szerinte 
ugyanolyan lelkes olvasók, 
mint tíz évvel ezelőtt, csak 
nem mindegy, milyen köny-
vet adunk a kezünkbe – fűzte 
hozzá. A  könyvolvasáshoz 
meg alaposan fel kell készül-
ni: némi testmozgás segít a 
későbbi elcsendesedésben, 
és utána nagyon odafigyel-
nek a mese fonalára. 

A Puszirablók egyik jele-
netének megelevenítésében 

Nagyné Balázs Gabriella 
drámapedagógus „átválto-
zott” a mese kedvéért, és né-
hány percre ő lett a telefonon 
megkeresett nagymama. Vig 
Balázs pedig nemcsak meg-
jelent mesekönyveit hozta el 
Érdre, hanem – ahogyan a 
diákok fogalmaztak – egy 
„összededikált”, rengeteg 
aláírással díszített, fehér 
asztalterítőt is, amelyre a Kő-
rösi kisdiákjai is ráírhatták a 
nevüket egy-egy színes filc-
tollal, majd cserébe ők is kap-
tak az írótól egy aláírt em-
léklapot. n BÁLINT EDIT  

Képzeletben a szereplők bőrébe bújhattak a nebulók

Vig Balázs fiatal meseíró rendhagyó irodalomórát tartott Érden

Kalózkapitány és a puszirablók a Kőrösi iskolában

NÉGY ÉVSZAK
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Érd, Budai út 22. • Nyitva tartás: H-P 8–18, Szo 8–13
Adventi vasárnapi nyitvatartás: 8–15

Kellemes Ünnepeket Kíván a NÉGY ÉVSZAK!

A hirdetés felmutatásával 10% kedvezményt kap a kedves vásárló.
Egy vásárlás alkalmával egy kupon váltható be.
Készpénzre nem váltható. Beváltási időszak: 2015.12.24-ig.
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kArácsonyi AjánlAtunk:
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ablakfóliák, dísztasakok stb. garantáltan a legjobb áron!
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teljes körű javítása és adás-vétele

www.watchglobal.hu •www.laptopszervizerd.hu

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

A pályázat témája kötetlen.
 KATEGÓRIÁK:  

vers, mese, monda, rövid elbeszélés

A PÁLYAMŰVEK BEADÁSI HATÁRIDEJE: 
2016. JANUÁR 11.

A pályaműveket az alábbi címekre várjuk:
elektronikus formában a wolf.katalin@szepesmk.hu e-mail címre

vagy a Szepes Gyula Művelődési Központ 2030 Érd, Alsó utca 9. postacímre.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK: 
maximális terjedelem 10 000 karakter, 2 centiméteres margók, 1-es sorköz.

A pályaműveken kérjük feltüntetni az alkotó nevét,  
értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét, életkorát és a tanintézet nevét.

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására
2016. január 22-én, a MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor 
a Szepes Gyula Művelődési Központban.

További információ Wolf Katalintól kérhető a következő telefonszámon:
06/23/365 490 – 115-ös mellék.

AZ ÉRDI SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
IRODALMI PÁLYÁZATOT HIRDET

ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS FIATALOK RÉSZÉRE
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL.

A SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT TISZTELETTEL MEGHÍVJA  
2016. január 7-én, csütörtökön 18 órára

M. NAGY PÉTER
                   és

sziRMAi kláRA

ArcOK és PILLANATOK
fotókiállításának megnyitójára

A tárlatot megnyitja: WEGENAsT RÓBERT díszlettervező, festőművész 
Közreműködik: FEJEs szANDRA (ének)

A kiállítás megtekinthető 2016. február 9-ig a művelődési központ nyitvatartási idejében.
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A szerda esti órákban ter-
jedt el a híre annak, hogy ifjú 
gróf Károlyi Gyula, a Kor-
mányzó veje, gyakorló műre-
pülése közben gépével a Du-
nába zuhant. A mentők és a 
búvárok azonnal kivonultak, 
de sem gróf Károlyi Gyulát, 
sem kísérőjét, Tasnádi Lász-
lót, a kitűnő repülőt nem si-
került megtalálni.

Mindössze harmincöt éves 
volt. 1907. május 12-én szüle-
tett Nagymágocson. Mérnö-
ki pályára lépett és gépész-
mérnök lett, elismert és első-
rangú szakember, roppant 
munkabírású és kitűnő szer-
vező. Először a Frommer-
gépgyárban vállalt állást, 
majd a Danuvia Fegyver- és 
Gépgyár részvénytársaság 
igazgatója, később vezér-
igazgatója lett. 1930. február 
14-én tartotta esküvőjét Hor-
thy Polettel, a kormányzói 
pár leányával, aki 1940. júli-
usában meghalt. Három fivé-
re van, Ferenc, Viktor és 
György grófok; gróf Károlyi 
Viktor felesége Széchenyi 
Ilona grófnő, gróf Károlyi 
Györgyé pedig Nádasdy 
Kata grófnő. Húgát, gróf Ká-
rolyi Consuelát ifj. Horthy 
Miklós vette feleségül. Két 
lányuk van.

Ifj. gróf Károlyi Gyula fele-
ségével, a kormányzói pár 
leányával igen boldog és 
bensőséges családi életet 
élt. Amióta elvesztette, ma-
gánosan élő ember lett – fele-
sége halála óta nem látták 
többé nevetni. Nem élt 
társaséletet sem, majdnem 
emberkerülő lett és nem volt 
sem a Nemzeti Kaszinó, sem 
a Park Klub tagja. Szenvedé-
lyesen érdeklődött minden 
közgazdasági kérdés iránt 
és egyes iparvállalatoknál 
mint ipari tanácsadó is sze-
repelt, ipari kérdésekben 
szakértelme rendkívüli volt 
s ezek iránti érdeklődését 
mindig megtartotta. Ezzel a 
szakértelmével több helyen 
töltött be irányító szerepet, 
de elsősorban mint az egyik 
legnagyobb bank iparügyi 
osztályának tanácsadója.

A repülés mindig is érde-
kelte. Legutóbb a Magyar 
Aero Szövetség elnökeként 
szervezte meg a polgári re-
pülést és az volt a vágya, 
hogy minden magyar város 
mellett megépüljön a repülő-
tér és minden arra termett 
magyar ifjú odaülhessen a 
levegőt hasító ércmadár kor-
mánya mellé.

Nagy elődje volt az Aero 
Szövetség elnöki székében. 
A  repülő hősi halált halt 
Horthy István előzte meg, 
akit a Horthy Miklós Nemze-
ti Repülőalap élére szólított 
a legfelsőbb parancs, majd 
amikor kor mány zó he lyet-
tes sé választotta a nemzet 
akarata, utódja, Ember Sán-

dor országgyűlési képviselő 
is követte őt a Repülő-Alap-
hoz az Aero Szövetség elnöki 
székéből, s ekkor vette át a 
vezetést ifj. gróf Károlyi 
Gyula.

Katonai szolgálatát ez év 
október 5-én kellett volna 
megkezdenie az egyik hon-
véd repülőalakulatnál. Mint-
hogy bevonulása után azon-
nal a harctérre kívánt men-
ni, még tényleges szolgálatá-
nak megkezdése előtt át 
akart esni a szükséges elő-
képzésen, ezért az érdi repü-
lőtéren repülőgyakorlatokat 
végzett. Nem elégedett meg 
azzal, hogy jól vezetett repü-
lőgépet – a legjobb, legkép-
zettebb műrepülők egyike 
akart lenni, sőt már az is 
volt. A  vak halál az egyik 
ilyen repülőgyakorlat köz-
ben érte.

Kitűnő és erős koponya 
volt, kemény, okos és erős 
ember. A magyar har minc öt  
éve sek nemzedékében szár-
mazása, rangja és családi 
kapcsolatai nélkül is, pusz-
tán saját képességeivel és 
tulajdonságaival: minden-
képpen egyike a legkülön-
beknek. Nagy alkotásokra 
hivatott fiatal férfi, a magyar 
férfijellem egyik legjobb és 
legélesebben körvonalazott 
egyénisége távozott el vele a 
jövendőt építeni hivatott ma-
gyarság soraiból.

Mélységesen szerette a fe-
leségét és legjobb barátja a 
sógora, a Kormányzó helyet-
tes volt, akinek ravatalára 
bordó szekfűkből kötött ko-
szorút helyezett a temetés 
előestéjén. A  koszorúszala-
gon ez a felírás állt: „Vidd el 
üzenetem Polettnek. – Sírig 
hű Gyula.”

Hogyan történt 
a megrendítő 
szerencsétlenség?

Mi történt és hogyan tör-
tént? Ezen a téren minden 
még csak találgatás! Pontos 
választ csakis akkor lehetne 
majd kapni ezekre a kérdé-
sekre, ha megtalálnák a ron-
csokat és a holttesteket. 
A technikus-szakértők és az 
orvosok szakvéleményére 
van itt elsősorban szükség. 
Mert éppen annyi a valószí-
nűsége annak, hogy géphiba 
történt, mint hogy – mondjuk 
– hirtelen eszméletét veszí-
tette valamelyik pilóta, rá-
dőlt a kormányra és ennek 
következtében billent ki 
egyensúlyából a gép. Mert a 
repülődráma mindkét áldo-
zata régi pilóta volt. Tasnádi 
László egyik legkitűnőbb 
sportrepülőnk, gróf Károlyi 
Gyula pedig már évekkel ez-
előtt letette a különböző piló-
tavizsgákat.

Gróf Károlyi Gyula, a Ma-
gyar Aeroszövetség elnöke 
szerdán délután 4 óra 07 
perckor szállt fel az érdi re-
pülőtérről műrepülésre. 
A  Műegyetemi Sportrepülő 
Egyesület kiképző kereté-
nek Bücker-Jungmann-
mintájú 100 lóerős, kétkor-
mányos iskolagépének első 
ülésében, mint repülőoktató, 

Tasnádi László, a Műegyete-
mi Sportrepülő Egyesület 
országos hírű, kiváló pilótá-
ja foglalt helyet.

Gróf Károlyi Gyula több 
mint egy év óta rendszere-
sen repült. Mint gépészmér-
nök kitűnően ismeri a motort 
és kitűnő gépkocsiversenyző 
volt. Nemrégiben szerezte 

meg az utas vitelére is jogo-
sító repülő szakszolgálati 
engedélyt. Utolsó felszállá-
sával az volt a célja, hogy 
Tasnádi Lászlóval a levegő-
ben ellenőriztesse, hogy jól 
repüli-e a különböző műre-
pülési gyakorlatokat.

Gróf Károlyi Gyula gépé-
vel 1000 méter fölé repült és 
itt kezdték meg a különböző 
műrepülési gyakorlatokat. 
Már 32 perce tartózkodtak a 
levegőben és a gyakorlóre-
pülés során 700 méterre ke-
rültek le. Gróf Károlyi Gyula 
ebben a magasságban a 
gyors orsó gyakorlatához fo-
gott. Az érdi kiképzőkeret 
repülői a földről nézték végig 
a Magyar Aeroszövetség el-
nökének műrepülését és 
egyszerre csak azt látták, 
hogy az iskolagép gyors or-
sóból dugóhúzóba perdül. 
A gép tíz perdület után már 
csak száz méter magasság-
ban volt az érdi repülőtér 
mellett tovafolyó Duna víz-
tükre fölött. A  szemtanúk 
ekkor azt látták, hogy a gép 
egyik pilótája – valószínűleg 
Tasnádi – kiugrott a gépből. 
A  kiugrott pilóta előbb zu-
hant a vízbe és a lassabban 
zuhanó gép rázuhant.

A becsapódás nyomán 
nagy vízoszlop tört az ég 
felé, a víz színén olajfolt je-
lent meg és a repülőgép fa 
alkatrészei szanaszét úsz-

tak az olajos vízen. A gép a 
benne maradt pilótával 
azonnal elsüllyedt.

A lezuhant gép megfelelő 
műszaki előkészítés után in-
dult az utolsó útjára. Motorja 
még a Duna fölött húsz mé-
terre is kifogástalanul mű-
ködött.

Egy szemtanú a 
szerencsétlenségről

Bakody Ernő százhalom-
battai plébános, aki Lendvay 
Zoltán káplánnal szerda dél-
után ¾ 5-kor éppen a repülő-
tér felé tartott, mint szemta-
nú, a következőkben mondja 
el a katasztrófa lefolyását:

– Amikor fönn a magasban 
megláttuk a gépet a káplán 
úrral, három orsót csinált s a 
harmadikból átbillent egy 
dugóhúzóba. Mikor jött lefe-
lé, a motor nem működött. 
Körülbelül a víz fölött 50–60 
méterre lehetett, amikor a 
motor újra működni kezdett. 
Ugyanakkor ugrott ki az 
egyik pilóta, valószínűleg 
Tasnádi, mert a gróf úron fe-
hér ruha volt, aki pedig kiug-
rott, nem fehér ruhás volt. 
Aki kiugrott a gépből, egy 
időben esett a vízbe, ugyan-
oda, ahová a gép esett. Ami-
kor a gép a vízbe ért, nagy 
robbanás hallatszott. Utána 
csak roncsok úszkáltak a ví-
zen. Mi ekkor odaeveztünk a 
káplán úrral és a roncsok kö-
zött láttunk egy 40–50 négy-
zetcentiméter nagyságú cso-
magot, amely ejtőernyő, de 
párna is lehetett. Ugyanak-
kor a gyári munkások csó-
nakja is odaért és rászaladt 
a csomagra, ami elmerült.

A szerdán délután re pü lő-
gép- szerencsétlenség áldo-
zatává lett gróf Károlyi Gyu-
la és Tasnádi László holttes-
tét, valamint a Dunába zu-
hant repülőgép roncsait 
fényszórós osztagok segéd-
letével folyamőr és műszaki 
alakulatok az egész éjszaka 
folyamán keresték. Ezek az 
alakulatok rohamcsónakok 
közé kifeszített kotrólánc 
segítségével egész éjszakán 
át tartó munkával kutatták 
át a Duna érdi szakaszának 
medrét. Bár a fényszórós 
osztagok mindent megtet-
tek, a munkálatokat csak 
nagy nehézségekkel lehetett 
folytatni. Csütörtökön dél-
előtt 10 óráig sem a repülő-
gép roncsát, sem a repülő-
pilóták holttestét nem talál-
ták meg.

Urbán László: Sajtótükör – Nemzeti Újság, 1942. szeptember. 4.

Ifjabb gróf Károlyi Gyula halálos repülőkatasztrófája

Horthy István, ifj. Károlyi Gyula, Horthy Miklósné, Horthy Miklós, Horthy Paulette, ifj. Horthy Miklós
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. december 9-től december 20-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

MICIMACKÓ BÉRLET 2015. 
ŐSZ/3.
Betlehemes történet
A Görömbő Kompánia előadá-
sa. Egyéni belépőjegy 800 Ft.
December 14-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

KIÁLLÍTÁS

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

KAMARATEREM
Poly-Art Alapítvány csopor-
tos kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja Majorné 
Bániczki Julianna.
Közreműködik a Benkóczy 
család.
December 11-én, pénteken 18 órakor

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Vadvirágok lányai
Polgár Ági agyagvirágművész 
és Szép Adrien Mesefalva 
Manógyáros közös kiállítása
Megtekinthető 2016. január 12-ig.

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

VITALITÁSKLUB
Minden hétfőn 17 órakor
Az egészségünkről más-
képp
Előadó: Takács-Dorcinec Ottó
December 14-én
A szeretet ünnepén
Előadó: Sall Margit
December 21-én

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
Horváth Gyula: 15 ezerszer a 
Föld körül
A Masat-1 tervezéséről, műkö-
déséről és feltáró munkájáról
December 15-én, 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

FIGYELEM!
Adventi naptár hasznos taná-
csokkal, programajánlókkal 
érdekességekkel a könyvtár 
honlapján egész december-
ben.

VÁLTOZÁSOK A KÖNYVTÁR 
NYITVA TARTÁSÁBAN

Felnőtt- és 
Gyermekkönyvtár
2015. december 12. 
8.00–13.00 NYITVA

2015. december 23–27. 
ZÁRVA

2015. december 30–2016. 
január 3. ZÁRVA
Zenei Könyvtár, 

Jószomszédság Könyvtára 
és Parkvárosi Könyvtár

2015. december 12. ZÁRVA
2015. december 23–2016. 

január 3. ZÁRVA
A többi napokon 

változatlan nyitva tartással 
várjuk Kedves Olvasóinkat!

FELNŐTT KÖNYVTÁR
Könyvbemutató
Gelléri Andor Endre: 
Femicska csókjai
Az író lappangó írásait össze-
gyűjtötte Urbán László
December 16-án, szerdán 17 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR
Kedvenc zeném, kedves me-
sém című rajzpályázat ered-
ményhirdetése
December 16-án, szerdán 15 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 kiállí-
tása
A tárlat megtekinthető december 12-
ig

Kéri Mihály festőművész ki-
állítás megnyitója
Köszöntőt mond T. Mészáros 
András polgármester.
A kiállítást megnyitja P. Szabó 
Ernő művészettörténész.
Közreműködik Györffy Ger-
gely hegedűn.
December 18-án, pénteken 18 órakor
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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 14., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Jazzland ism. 35. rész
20:00  Kézilabdamérkőzés ism. 

Érd–Mosonmagyaróvár KC SE
21:30  Közlekedés XXI. 15/9. 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 15., KEDD
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  FényKép kulturális magazin
20:00  Vámos Miklós műsora 36. rész
20:55  Labdarúgómérkőzés ism.  

Érd–BKV
22:35  Örökségünk 15/9. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
23:05  Polgártárs 

Vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:35  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
23:50  Híradó

DECEMBER 16., SZERDA
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás Sportmagazin
20:00  Szépek és bolondok 

  színes magyar vígjáték, R: Szász Péter
21.40  KalandoZoo 36.rész

22.10  Híradó
22:25  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22.40  Mozgás sportmagazin
23:10  Tea két személyre 36. rész
23.40  Híradó

DECEMBER 17., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

kérdezzen a polgármestertől
20.00  Tea két személyre 37. rész
20.30  Sztárportré 24. rész
21.00  Híradó
21.15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
21:30  Örökségünk 15/9. rész
22:00  FényKép 

kulturális magazin
22:30  Tea két személyre 37. rész
23:00  Mozgás Sportmagazin
23:00  Híradó
23:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

DECEMBER 18., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 37. rész
20:00  Jazzland 36. rész
20:30  Hogyan felejtsük el életünk 

legnagyobb… színes, magyar 
játékfilm, R: Szász Péter

22:20  Híradó
22:35  Párbeszéd 

  beszélgetés aktuális témákról
22:50  Fogadóóra 

kérdezzen a polgármestertől
23:20  Mozgás Sportmagazin
23:50  Tea két személyre 37. rész

00.30  Híradó

DECEMBER 19., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19.30  Polgártárs Vallási, nemzetiségi, civil 

társadalmi magazin
20.00  Épitészet XXI. 15/9. rész  ismeretter-

jesztő film korunk építészetéről
20:30  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója
21:00  Szépek és bolondok 

Színes, magyar vígjáték, R: Szász Péter
22:40  Örökségünk 15/9. rész 

Ismeretterjesztő sorozat
23:10  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
23:40  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
23:55  Híradó

DECEMBER 20., VASÁRNAP
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Tea két személyre 37. rész ism.
20.00  Polgártárs Vallási, nemzetiségi, civil 

társadalmi magazin
20.30  Épitészet XXI. 15/9. rész ismeretter-

jesztő film korunk építészetéről
21.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
21.30  Csak tükörben
21:40  Hogyan felejtsük el életünk 

legnagyobb… színes, magyar 
játékfilm, R: Szász Péter

23:30  Polgártárs 
vallási,nemzetiség,civil társadalom

00.00  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

00.15  Híradó

 

MEGHÍVÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK 
 

AZ ÉRDI KAMARAZENEKAR 
és a VOX INSANA KAMARAKÓRUS 

adventi hangversenyeire 
 

2015. december 13-án (vasárnap) 17 órakor 
az Érdi Evangélikus Templomba (Érd, Thököly Imre u. 19/A) 

és 
2015. december 21-én (hétfő) 19:30 órakor 

a Fasori Evangélikus Templomba (Budapest, VII. Városligeti fasor 17.) 
 

MŰSOR: 
 
 

Händel: D-dúr trombitaverseny (közreműködik: Igricz Balázs) 
Händel: G-dúr Concerto grosso Op.6. Nr.1. 

Bembinow: Ave Maris Stella 
Miskinis: Cantate Domino 

Holst: In the Bleak Midwinter 
Farkas: Áldott éj 

Bárdos: Karácsonyi bölcsődal 
Vivaldi: Magnificat 

 
A zenekar koncertmestere: Czidorné Kerecsányi Erika 

Művészeti vezetője: Rédai Erzsébet 
 

Vezényel: Tőri Csaba karnagy 
 
 

A BELÉPÉS DÍJTALAN! 
 

A zenekar fő támogatója az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 

AADVENTI NAPOK ÉRDEN

KKARácsONyVáRó
                             A műVElőDÉsI KözPONTbAN

15–17 óráig  KREATÍVSAROK
 karácsonyi ajándéktárgyak és díszek készítése

 MESEFALVA – Interaktív mese és kiállítás   
  szép Adrien bábkészítővel
16 órakor HADIKFALVI BETLEHEMES 
 a színházteremben.  

szervező az Érdi bukovinai 
székelyek Egyesülete, 

közreműködik  
 a bukovinai székely Népdalkör

A programokra a belépés ingyenes.

DEcEMBER 20., VASáRnAp 15–17 óRáIg
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NE ENGEDJÜNK A MOCSOKNAK!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve email címen 

tehet bejelentést 0tól 24 óráig:

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

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo
zott idejű, gyes, gyed idejé
re, várhatóan 2018.12.15ig 
tartó közalkalmazotti jogvi
szony.
Foglalkoztatás jellege: 
részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Fácán 
köz 1.
A munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges fel-
adatok: Általános iskolai 
tanulók oktatása, nevelése 
tanórák és tanórán kívüli 
foglalkozások keretében, 
beleértve a napközis foglal
kozásokat is az Érdi Tanke
rületen belül változó mun
kahelyen.
Illetmény és juttatások: Az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal

mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény ren
delkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• főiskola, tanítói szakkép
zettség 
• magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, cselekvő
képesség, nem áll foglalko
zás eltiltás hatálya alatt
A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok: 90 napnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyít
vány, iskolai végzettséget 
igazoló okiratok másolata, 
fényképpel ellátott szakmai 
önéletrajz, motivációs levél
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja:
A munkakör legkorábban 
2016. január 11. napjától 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. január 5.

A pályázati kiírással kapcso
latosan további információt 
Rozgonyi János Igazgató úr 
nyújt, a 0623365785os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásá-
nak módja: 
• Postai úton, a pályázatnak 
a Klebelsberg Intézmény
fenntartó Központ Érdi 
Tankerület címére törté
nő megküldésével (2030 
Érd, Fácán köz 1.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban sze
replő azonosító számot: 
KLIK/123/5597/2015., vala
mint a munkakör megneve
zését: tanító.
• Elektronikus úton Rozgo
nyi János Igazgató úr részé
re a batthyany.erd@gmail.
com email címen keresztül.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. január 7.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

tanító munkakör betöltésére

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
70/4666060, vagy 0623522600, email: eth@etheth.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

VÉDJÜK MEG
AZ ORSZÁGOT!

Összefogás
a kötelező betelepítési

kvóta ellen

Írja alá Ön is

a Fidesz petícióját!
fidesz.hu

Készült a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

országgyűlési képviselőcsoportja megbízásából.

30
62

73
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Az érdi roma nemzetiségi önkormányzat
A hisz érdi szervezetével közösen

2015. december 19én szombaton 10–12 óráig

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

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

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

F E L H Í VÁ S
Érd Kiváló Sportolója Díjra és 
Érd Kiváló Sportcsapata Díjra 

Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj adományozásával az önkor
mányzat kifejezi elismerését az érdi általános és középiskolák azon tanulóinak, valamint az 
érdi sportszervezetek általános és középiskolás korú sportolóinak, akik kiemelkedő sport
teljesítményükkel öregbítették Érd Megyei Jogú Város hírnevét.

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

Az Érd Kiváló Sportcsapat Díj azoknak a csapatoknak adományozható, akik a szakszövetség 
által kiírt csapatsportágban országos diákolimpia országos döntőjén 1–3. helyezést ér
tek el vagy országos bajnokságon 1–3. helyezést értek el.

Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj odaítélésére a köznevelési 
intézmények vezetői, valamint a sportszervezetek vezetői tehetnek javaslatot. A közne
velési intézmények vezetői, valamint a sportszervezetek vezetői az elismerések adomá
nyozása 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 ja
vaslatokhoz az elért eredményekről, a válogatottságról a sportág országos szakszövet
ségének, illetve a Magyar Diáksport Szövetségnek az igazolása szükséges. Az elismerés 
adományozásáról 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 522300/ 251es mellék, havril.karoly@erd.hu )
A benyújtás határideje: 2016.01.08.
 Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság

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

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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Érdi  Újság

HIRDETNI  
SZERETNE?

Keretes hirdetésekkel 
kapcsolatban várjuk  

érdeklődését az  

ertekesites@ 
erdiujsag.plt.hu  

e-mail címen, vagy  
a 06-23/520-117-es  

telefonszámon.

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől péntekig  

8.30-16.00-ig
2030 Érd, Felső u. 1.

Dugig megtelt a Gárdonyi iskola aulája decem-
ber 2-án: ekkor tartották az intézmény gimnázi-
umi tagozatának nyílt napját, amelyre nemcsak 
Érdről, hanem a környező településekről is érkez-
tek nyolcadikos diákok. 

A fiatal Gárdonyi gimnázi-
umban 2016-ban is két osz-
tály indul: az egyikben emelt 
óraszámban tanulhatnak an-
golul vagy németül a diákok, 
a másikban pedig heti két in-
formatikaórájuk lesz – tájé-
koztatott Pintérné Bernyó 
Piroska iskolaigazgató, aki-
től megtudhattuk azt is: bár a 
tagozatos osztályok nemrég 
indultak – e tanévben búcsúz-
tatják a harmadik végzős év-
folyamot –, nagyon jó eredmé-
nyeket produkálnak: az érett-
ségi átlaga 4-es felett volt.

– A következő tanévre olyan 
tanulni vágyó, szorgalmas di-
ákokat várunk, akiknek a fő-

tárgyakból legalább jó, azaz 
négyes az átlaga nyolcadik 
félévében – hangsúlyozta az 
igazgatónő, hozzátéve: szeret-
nék, ha diákjaiknak lenne éle-
tük az iskolán kívül is, de első 
helyen természetesen a tanu-
lásnak kell állnia.

– Arra törekszünk, hogy a 
hozzánk járó diákok – ha már 
olyan szerencsés helyzetben 
vannak, hogy városukban 
járhatnak középiskolába, és 
nem kell ingázniuk – kötődje-
nek Érdhez. Ehhez az szüksé-
ges, hogy bevonjuk őket a he-
lyi közéletbe: nagyon sok ren-
dezvényen veszünk részt a 
városban, tanulóink nagyon 

színvonalas műsorokat ad-
nak – mondta az igazgatónő, 
megjegyezve: nagyon büszke 
arra, hogy Érd nemrég meg-
alakult ifjúsági önkormány-
zata élén gárdonyis diák áll.

– Iskolánk népszerű a diá-
kok körében: 4–5-szörös a 
túljelentkezés, így évről évre 
erősebb osztályokat indítha-
tunk – tette hozzá Pintérné 
Bernyó Piroska, aki kérdé-
sünkre elmondta azt is: nem-
csak Érdről, hanem a közeli 

településekről, sőt, Budaörs-
ről és a fővárosból is érdek-
lődnek a nyolcadikosok a 
Gárdonyi iránt. Vonzó az 
emelt óraszámban oktatott 
idegen nyelv, illetve az infor-
matika – és az érdi diákok 
tekintetében az is, hogy nem 
kell órákat utazniuk naponta. 
És ami még nagyon fontos – 
az egyik gárdonyis diákot 
idézve –, hogy ide nem gyo-
morgörccsel jön reggel az em-
ber.

– Két éve járok ide, előzőleg 
egy pesti iskolában tanultam. 
Nem volt jó, már csak a napi 
utazgatás miatt sem. A taná-
roknak és a diákoknak az az 
elsődleges céljuk, hogy csalá-
dias legyen a hangulat. Ide 
nem úgy jövünk be reggel, 
hogy Úristen, már megint itt 
vagyok, hanem úgy, hogy jaj 
de jó, hogy megint itt vagyok! 
Persze ez nem melegedő, ta-
nulni igenis kell, hiszen az a 
cél, hogy az ide járók részt 
vegyenek a felsőoktatásban 
is – tette hozzá a 12. osztályos 
Dani.

Mindez persze igen vonzó 
az iskolaválasztás előtt álló 

nyolcadikosok előtt. Ahogy a 
százhalombattai Viola la-
punknak elmondta, a nyelvi 
képzésen és a tanárok hozzá-
állásán kívül nagyon tetszik 
neki a modern, korszerű épü-
let és az is, hogy itt művészeti 
képzést is kaphat.

A Batthyány iskolába járó 
Zsombor azt emelte ki, hogy 
– mint a bemutatóban elhang-
zott – kiemelten támogatják a 
sportoló fiatalokat. Volt, aki-
nek az tetszett, hogy itt sok 
nyelvet tanulhat. 

A diákok nemcsak az igaz-
gatónő és a diákok beszámo-
lói alapján kaphattak képet 
az iskolában folyó munkáról, 
hanem részt vehettek nyílt 
órákon is. Aki úgy dönt, hogy 
jelentkezik a Gárdonyiba, 
arra nemcsak a január 16-ai 
központi írásbeli vár, hanem 
február 22–25-én szóbeli fel-
vételi vizsga is. A felvett, illet-
ve elutasított tanulókat ápri-
lis 26-án értesítik majd ki, ám 
– mint arra az igazgatónő 
felhívta a figyelmet – a felvé-
teli procedúra voltaképp a 
beiratkozással zárul majd, 
június 23-án. n ÁDÁM KATALIN

Meghitt, ünnepi légkört 
varázsolt a színpadra ezen a 
péntek este a Csillag szüle-
tik felfedezettje, Vásáry 
André, akinek csodás hang-
ja szinte a csillagok közé re-
pítette hallgatóságát. Ünnep 
című műsora megelőlegezte 
nekünk a boldog karácsonyt.

Fehér ruhában, szerényen 
állt a Szepes Gyula Művelő-
dési Központ közönsége elé, 
néha szólt ugyan prózában, 

de inkább dalban. A leg-
szebb karácsonyi slágerek 
csendültek fel az ő híres 
szoprán hangján, megható-
an, meghitten. A White 
Christmas vagy az Ave Ma-
ria legszebb ünnepünk han-
gulatát hozta elő egy röpke 
órára, és ez most, advent 
időszakában különösen lel-
ket melengető volt. 

– November óta karácsonyi 
lázban égek, csak karácso-

nyi dalokat hallgatok ezek-
ben a hetekben és már a laká-
somat is feldíszítettem – 
mondta lapunknak, majd újra 
ámulatba ejtett bennünket 
gyönyörű énekhangjával. He-
gedűn Sárosi Marianna, gi-
táron Füzesséry Tibor, azaz 
a Marianet Duo kísérte. 
A  majd teltházas koncert 
után a művelődési ház előte-
rében a nézőknek sorra dedi-
kálta 2010-ben megjelent Ün-

nep című, immár  platinale-
mezét. Itt kérdeztük meg, 
milyen évet zárt?

– Elégedett vagyok az idei 
szezonnal – válaszolta –, hi-
szen rengeteg helyen léptem 
fel idehaza és külföldön, jár-
tam Belgiumban és Hollandi-
ában is. Ezzel a műsorommal 
pedig már hetek óta járom az 
országot, és karácsonyig 
meg sem állok. Advent idő-
szakát éljük. Én nagy ünnep-
váró vagyok, de nem vagyok 
nagy vásárló… A karácsonyt 
családi körben töltöm, elme-

gyek Debrecenbe is, ahonnan 
annak idején elindultam a 
nagyvilágba. n TL

Büszkék, hogy iskolájuk adta a diákpolgármestert

Nyílt nap a Gárdonyiban

Az igazgatónő – képünkön a 
pulpituson – azt is fontosnak 
tartja, hogy diákjait bevonja a 
városi közéletbe

Hetek óta karácsonyi koncertjé-
vel járja az országot a Csillag 
születik felfedezettje

Meghitt este Vásáry Andréval

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

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

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

30
69

78

Homlokzati
Hőszigetelő rendszer

1,5mm vakolattal
5 cm 1724 Ft/m2

6 cm 1879 Ft/m2

7 cm 2034 Ft/m2

8 cm 2189 Ft/m2

10 cm 2439 Ft/m2

12 cm 2809 Ft/m2

14 cm 3119 Ft/m2

16 cm 3429 Ft/m2

18 cm 3739 Ft/m2

20 cm 4049 Ft/m2

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

eps-100
lépésálló
2 cm 360 Ft/m2

3 cm 540 Ft/m2

4 cm 720 Ft/m2

5 cm 899 Ft/m2

6 cm 1080 Ft/m2

táblás ásványgyapot

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

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

gipszkarton
profilok

12,5 mm 489 Ft/m2
gipszkarton

λλD=0,035 W/mk!

λλD=0,039 W/mk!

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

λλD=0,039 W/mk! Ha fa, akkor
Zso-fa!

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

2030 Érd, Tóni csapás 3.
(A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239
E-mail: zsofa@zsofa.hu

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

T ű Z i f a T e l e p

Fabrikett-akció!

Tölgy szórt tűzifakiszállítvaÉrdre
2 m330.000Ft–3m343.000Ft

Kalodás tűzifa (vas, fa) • Fűrészpor

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

10 kg 650 Ft
1 raklap 60 Ft/kg

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

30
66

09



17ÉRDI ÚJSÁG helyi érték    | 2015. december 9. |

A múlt hét végén ismét ünnepélyes esemény-
nek adott otthont az Érd Aréna, ahol ezúttal 
városunk szakképző iskolája tartotta meg sza-
lagavató ünnepségét. Az intézménynek még 
soha nem volt ilyen nagyszabású rendezvénye, 
amelyen egyszerre csaknem kétszáz végzős 
diákot köszönthettek. 

A pontos szám 198, ennyi 
tanuló viselheti december 
4-e óta boldogan és büszkén 
a Kós Károly Szakképző Is-
kola jelvényét, amely a kö-
zépiskolai tanulmányok vé-
gét jelzi, egyszersmind a fel-
nőtté válás szimbóluma is. 
Az idén azért vannak ilyen 
sokan, mert egyszerre vé-
geznek a négy- és a három-
éves szakképzésben részt 
vevő tanulók, köztük azok is, 
akiknek jövőre érettségit, il-
letve záróvizsgát kell tenni-
ük – tudtuk meg Dózsa Lajos 
igazgatóhelyettestől. Az ün-
nepség levezetésében részt 
vett Gregor Alexandra, az 
iskola tizenegyedikes diák-
ja, az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat diák-alpolgármes-
tere. 

Weszprémy Barna Gábor 
igazgató elsőként a szülők-
höz intézte köszöntő szavait, 
kiemelve: aligha akad olyan 
anya és apa, akit ne töltene el 

a boldogság és a büszkeség, 
midőn szeretett fiát megpil-
lantja elegáns frakkban, 
vagy hófehér, csodálatos ru-
hakölteményben sugárzóan 
szép leányát a táncparketten 
keringőzni. Bár egy tánc 
nem tart soká, de leírhatat-
lan és felejthetetlen élmény 
ez valamennyi szülőnek – és 
egész életre szóló emlék ma-
rad a végzősök számára is ez 
a nagyszerű nap, amit régen 
vártak és sokat dolgoztak 
azért, hogy idáig eljussanak. 

Az utóbbi hónapokban a 
tanulás mellett táncpróbák-
ra is jártak, és buzgón szer-
vezték az ünnepséget, hogy 
tökéletes legyen a pillanat, 
amikor ünneplő ruhájukra 
végre felkerül a középiskolai 
tanulmányok végét jelképező 
szalag. – Ha majd jövőre va-
lamennyien sikeres záró-
vizsgát tesztek és elköszön-
tök iskolánktól, őrizzétek 
meg az emblémát, és legye-

tek büszkék, hogy a Kós Ká-
roly Szakképző Iskola tanu-
lói voltatok! – intézte szavait 
diákjaihoz, majd feltűzte a 
szalagot a végzős diákok 
osztályfőnökeinek ruhájára. 

Ezt követően diáktársaik-
tól kapták meg szalagjaikat 
az est főszereplői, a tizenegy 
évfolyam tanulói. Elsőként a 
„veteránok”, akik ebben az 
intézményben már kitanul-
tak valamilyen szakmát, de 
maradtak még a kétéves fel-
készítőn, így jövőre érettsé-
giznek is. Utánuk következ-
tek a rendészeti és sport osz-
tály, az autószerelő és keres-
kedelmi szak végzősei, akik 
ugyancsak érettségire ké-
szülnek a tavasszal. Most 
kapták meg a szalagot azok 

a tanulók is, akik a korábbi, 
négyéves szakmai képzésen 
vesznek részt és sikeres zá-
róvizsga után eladók, szaká-
csok, irodai asszisztensek, 
villanyszerelők lesznek. 
A sort a hároméves szakmai 
képzésbe kerülő végzős diá-
kok folytatták, akik majd a 
sikeres szakmai vizsga után 
karosszéria lakatosként, 
központifűtés-szerelőként, 
cukrászként, szakácsként, 
pincérként, eladóként vagy 
festő-mázolóként és villany-
szerelőként dolgozhatnak. 

A szalagtűzés izgalmas 
pillanatait követően Rácz 
Andrea Ady Endre A föl, föl-
dobott kő című versét mondta 
el, majd Péter Brigitta és 
partnere, valamint a Frutti 

Táncegyesület csapatainak 
nagyszerű táncprodukciói 
következtek. Természetesen 
ezen az estén semmi sem 
múlhatta felül az est fény-
pontját, a végzősök ragyogó 
keringőit, amelyekkel a teg-
nap még durcás, öntörvényű 
kamaszok egycsapásra sze-
líd és elegáns felnőtté változ-
tak. Talán nemcsak ők, ha-
nem szüleik is megérezték a 
szívük mélyén, hogy gyerme-
kük életében – ha nem is 
mindjárt holnaptól, de – ha-
marosan lezárul egy kor-
szak: nemsokára búcsút 
mondhatnak a gondtalan kö-
zépiskolai éveknek, és bi-
zony óriási kihívások várnak 
rájuk a jövőben.

n BÁLINT EDIT

Vajon hány Csárdáskirálynő születhetett a világ-
ban száz év alatt, mióta az operettek operettje 
hódít? Hány primadonna és bonviván játszhatta 
a legendás Kálmán Imre művet?

Egy biztos, az Érden élő 
Szóka Júlia operettprima-
donna több mint százszor 
bújt a főhős, Sylvia bőrébe a 
Budapesti Operettszínház-
ban. Európa, Amerika és Ja-
pán színpadain is hódított 
az énekművész: sokszor 
énekelte a világhírű operett 
népszerű dalait városunk-
ban is.  A nagyszabású nem-
zetközi centenáriumi gálára 
őt is meghívták az Operett-
színházba.

Az illusztris vendégek kö-
zött a Budapesti Operett-
színházban megjelent a vi-
lághírű zeneszerző egyetlen 
élő g yermeke, Kálmán 
Yvonne is, aki mexikói ott-
honából érkezett a jeles ese-
ményre. Az I. világháború 
kellős közepén, puskaropo-
gások és ágyúdörgések ke-
reszttüzében született ér-

zelmes és vidám Kálmán-
dalok azóta is fülünkben 
csengnek, és ha bárhol a vi-
lágban felcsendülnek, min-
den csatazajt elnyomnak. 

Ez is a zene nagy csodája! 
A gálán nem véletlenül jelen-
tek meg a színpadon a gép-
fegyverek díszletként, jelez-
ve a kort, amikor emberek, 
mint az őszi falevelek hullot-
tak. Kálmán Imre le is állt a 
komponálással egy évre, 
mert úgy érezte, a múzsák is 
meghaltak, csak Lehár Fe-
renc unszolására folytatta a 
munkát.

1915 végére meg is szüle-
tett a nagy mű, először Bécs-
ben, majd egy évvel később 
Budapesten volt a premier. 
Nem kétséges, hogy a Csár-
dáskirálynő-ünnep még leg-
alább egy évig fog tartani 
országszerte. 

Az első centenáriumi elő-
adás parádésra sikerült Ke-
rényi Miklós Gábor rende-
zésében. A színház szinte 
teljes társulatát mozgósítot-
ták egy-egy jelenetben, de 
azok is megjelentek a szín-
padon, akik egykor főszere-
pet kaptak a világhírű mű-
ben, köztük Szóka Júlia is, 
aki így emlékezik vissza a 
művészi pályáját meghatá-
rozó Csárdáskirálynőre:

– Friss diplomásként, ne-
gyedszázaddal ezelőtt ke-
rültem az Operettszínház-
hoz, ahol első fellépésem 
éppen az általam nagyra 
tartott Németh Marika Szép 
primadonna, csodál a világ 
című show-műsorában volt. 
Majd sorban jöttek a fősze-
repek, köztük a Csárdáski-
rálynőben a Sylvia. Az elő-
adás különlegessége az volt, 
hogy Németh Sándor, az 

akkori művészeti vezető 
négy pályakezdőre – köztük 
rám – bízta a főbb szerepe-
ket, ami egy kezdő számára 
nagy kihívást jelentett. Óri-
ási sikerünk után több mint 
százszor játszottam idehaza 
és külföldön, még Japánban 
is. Mindannyian lubickol-
tunk a darabban, de ahogy 
telt-múlt az idő, a fiatal Syl-
via helyett már csak az idő-
sebb Cecília szerepére gon-
dolhatok… 

Számomra eg yébként 
gyerekkori álmom valósult 
meg, amikor bekerültem az 
operett világába, hiszen kis-
koromban éppen a Csárdás-
királynő volt az első film, 
amelyet moziban láttam és 
pillanatok alatt elvarázsolt. 
Ez a varázslat a mai napig 
tart.

Kálmán Imre lánya, 
Yvonne is gratulált Szóka 
Júliának az emlékezetes 
gála utáni fogadáson. Jöhet 
a következő „százéves” si-
kerszéria!

 n TEMESI LÁSZLÓA társulat – balra piros ruhában az érdi művésznő

Szülőnek, diáknak egyaránt életre szóló élmény marad a csodálatos tánc

Büszke szülők, elégedett pedagógusok, boldog tanulók

Százkilencvennyolc diáknak tűzték fel a szalagot a Kósban

Primadonnák és bonvivánok parádéja az Operettszínházban
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Alig volt olyan pontja a városnak, ahol ne lehetett volna összefutni a Mikulás-
sal a hétvégén. Vajon hogyan csinálta? Ez maradjon az ő titka… Az azonban 
biztos, hogy kisebb-nagyobb ajándék szinte mindenkinek jutott Érden. A 
habilitációs központ fiataljai rajzeszközöket kaptak, és meghívták őket egy 
kézimeccsre. Az ovisok és kisiskolások maguk is készültek a találkozóra, sza-
loncukor volt a jutalmuk. Akik pedig szeretnek mozogni, együtt futhattak a 
Mikulással a város díszes kivilágításba öltöztetett főterén. 

 Idén a felnőttekhez is elláto-
gatott a Mikulás: azokhoz, 
akik pont olyan gyermeki lel-
kűek, mint a legkisebbek. Ők a 
Habilitációs Központ fiataljai, 
akiket édességgel, rajz- és 
kézműves eszközökkel, gyü-
mölccsel és frissen sült pizzá-
val leptek meg múlt pénteken 
az ÉRD kézilabdacsapatának 
szurkolói.

Jótékony szurkolók 
Az Orange Dragons Szurko-

lói Clubnak mintegy nyolcszáz 
tagja van, és nem ez az első 
jótékonysági programjuk. 
Mint Endrész Csaba, a klub 
tagja – és egyben alkalmi Mi-
kulása – lapunknak elmondta, 
eredetileg egy korsó sör árával 
támogathatták volna a habili-
tációs központ fiataljait a klub-
tagok. Ám jóval szélesebb ösz-
szefogás lett a végeredmény: 
hozzájárultak az akcióhoz 
olyan emberek, vállalkozók is, 
akik nem tagjai a szurkolói 
klubnak, és a felajánlók nem 
csupán egy korsó sör árát ado-
mányozták. Így jutott az aján-
dékokból nemcsak a Mikulás 
puttonyába, hanem kerül sok 
minden a központ karácsony-
fája alá is.

– Nem állunk meg ennél az 
akciónál, hiszen folyamatosan 
jótékonykodunk: volt, hogy egy 
dunaújvárosi kislányt segítet-
tünk, a kutyamenhelyet is tá-
mogatjuk, futottunk a Fészek 
egyesületért, és kivesszük a 
részünket a Teszedd! akciók-
ból is. Azon dolgozunk, hogy 
jövőre elindítsuk az érdi Miku-
lásgyárat – egyszóval próbá-
lunk a nagyközönség számára 
is vonzó jótékonysági progra-
mokat elindítani. Kezdemé-
nyezéseinkben ugynais bárki 
részt vehet, nem csupán a 
szurkolóink – tette hozzá End-
rész Csaba.

Őt és csapatát nagy izga-
lommal és örömmel fogadták 
a fogyatékos fiatalok, akik 
mézeskalácsot is készítettek 
erre az alkalomra. A köz-
pont gondozottjaira vár egy 
másik nagy meglepetés is, 

szintén az Orange Dragons 
jóvoltából részt vehetnek egy 
kézi labdameccsen, és  
együtt szurkolhatnak majd a 
„,kemény maggal”, ami min-
den bizonnyal örök élmény 
lesz. 

A fiatalokkal együtt örül-
tek a központ munkatársai 
is. Mint Paróczai Zoltánné 

tagintézmény-vezető elmond-
ta, nagy köszönet illeti a 
szurkolói klubot az ajándéko-
kért. – Nagyon jólesik, hogy 
ránk gondoltak, és ilyen nagy 
akciót szerveztek a fiatalja-
ink támogatására – tette hoz-
zá.

Kacagva kocogtak
Az érdi gyerekek már tud-

ják: a Mikulás nem szánon, 
pláne sítalpon vagy kémé-
nyen át érkezik, hanem futva, 
és mielőtt végigszáguldana 
az érdi utcákon, megáll egy 
kicsit a főtéren, és kocog – na 
meg kacag – egyet a kicsik-
kel. 2013 óta nemcsak lesel-
kedhetnek utána, de meg is 
kergethetik a Mikulást az 
érdi gyerekek, méghozzá a 
BSI futónagykövete és az 
érdi futók jóvoltából, akik 
idén már harmadjára szer-
vezték meg ezt a kacagó ko-
cogást. Bár a gyerekek legin-

kább a közös mozgást, a főtér 
kivilágított fényeit, illetve a 
nagy-nagy maroknyi szalon-
cukrot élvezték, az esemény-
nek volt két jótékony célja is: 
mint Temesi Panni futónagy-
követtől megtudtuk, az érdi 
futók mikuláscsomagokkal 
támogatták a Fészek egyesü-
letet, a lefutott kilométereket 

pedig dr. Tamás Gergely-
nek, rákban szenvedő futó-
társuknak ajánlották fel, ez-
zel a gesztussal is kimutatva, 
hányan szurkolnak a felépü-
léséért. Bár nem regisztrál-
ták a résztvevőket, látszott, 
hogy az idei mikulásfutáson 
többen vettek részt, mint ta-
valy vagy 2013-ban, és szám-
talan kis csizma és cipő kop-
tatta a járólapokat a főtéren, 
illetve a Pelikán sétányon. 

A rendezvény harmadik 
célja természetesen a futás 
népszerűsítése volt. Akadt 
olyan gyerek, aki most elő-
ször vágott neki, mások rend-
szeresen eljönnek ezekre a 
rendezvényekre, és nemcsak 
az ajándék miatt. Azért is, 
mert – ahogy az egyik har-
madikos kislány megfogal-
mazta – futni nagyon jó. Akár 
magunkért, akár valaki más 
gyógyulásáért, akár azért, 
hogy elmondhassuk: együtt 
kocogtunk a Mikulással.

Iparkodó nagyszakállú
Az Érd és Környéke Ipartes-

tülethez is ellátogatott szom-
baton a Mikulás: nemcsak sza-
loncukorral, hanem kedves 
műsorral is várták a gyereke-
ket a szervezet bemutatóterme 
előtt. Régi hagyomány már az 
Ipartestületnél, hogy a tagok 
gyermekeit, unokáit a Kristály 
együttes, illetve a Mikulás kö-
szönti december elején. Az idei 
mikulásváró rendezvényen 
nemcsak a tagcsaládokat, ha-
nem minden érdeklődőt sok 
szeretettel láttak, és az összes 
gyereket meglepték egy kis 
édességgel. Nem véletlen te-
hát, hogy szombat délután há-
rom órakor megtelt a Tesco 

áruházban lévő bemutatóte-
rem előtti folyosó. – A vállalko-
zásunk és a családunk – ezek 
nekünk, érdi és környékbeli 
mestereknek, vállalkozóknak 
kiemelten fontosak. Ezt szeret-
tük volna megmutatni ezen a 
kis ünnepségen, ahol a nézők-
nek alkalmuk volt megismer-
kedni velünk és kiállított ter-
mékeinkkel is – hangsúlyozta 
Csóli Csaba, az ipartestület 
ügyvezetője. 

Aki eljött, nemcsak egy ked-
ves élménnyel lehetett gazda-
gabb, hanem hozzájuthatott 
ahhoz a kuponfüzethez is, 
amellyel kedvezményesen vá-
sárolhatja meg egyes érdi vál-
lalkozók termékeit. Az adventi 
időszakban beváltható bono-
kat még lehet kérni a bemuta-
tóteremben, ahol újabb megle-
petéssel készülnek: a szom-
szédos fodrászattal együttmű-
ködve smink- és frizura-
bemutatót tartanak december 
12-én, 11 órától. Az érdeklődők 

érdi ruhatervezők munkáit is 
megcsodálhatják. 

Négy Mikulás  
három napja 

Az érdi gyerekek igazán 
szerencsések: négy Mikulás-
sal is találkozhattak, legalább-
is azok, akik ellátogattak a fő-
térre. Az érdi Fidesz tagjai öl-
tötték magukra a piros ruhát 
és a fehér szakállat, hogy cso-
kival, szaloncukorral örven-
deztessék meg az óvodásokat, 
iskolásokat. A kezdeményezés 
három évvel ezelőtt indult, és 
tavaly már mintegy kilencszáz 
gyereket köszöntöttek a Miku-
lások Érd főterén, ahol idén is 
három délelőttön át várták a 
kicsiket és nagyokat. 

Az akcióhoz az Ifjúsági Ön-
kormányzat is csatlakozott: 
tagjaik szaloncukrokat osztot-
tak a hétvégén. A szombat és a 
vasárnap inkább a családoké 
volt, pénteken viszont egymást 
váltották az óvodai és iskolai 
csoportok; az Ófalusi óvoda 
gyerekei még ajándékot is hoz-
tak: saját maguk által készített 
díszeket a városi karácsonyfá-
ra. Mint a gyerekek elújságol-
ták, nagyon készültek a Miku-
lás otthoni fogadására is: a 
szépen kipucolt cipőik mellett 
volt, ahol tej és keksz került az 
ablakba, nehogy a fáradt Mi-
kulás éhen-szomjan marad-
jon.

Weinachtsmann  
és Nikolaus

Látogatásunkkor a gyere-
kek épp a Mikulást várták – 
egy picit másképp a Pumukli 
óvodában. Mint Kovács-
Rókás Enikő óvónőtől meg-
tudtuk, német nyelvterületen 
december 5-én nem éppen a 
nagyszakállú, jóságos öreg-
ember látogat el a gyerekek-
hez – ő, angolszász mintára, 
szenteste érkezik, neve 
Weinachtsmann, azaz Télapó 
–, hanem a pompás palástot és 
süveget viselő püspök, Niko-
laus, vagyis Szent Miklós. Bár 
ilyen csodálatos ruhát nem si-
került szereznie az óvoda Mi-
kulásának, a nemzetiségi in-
tézménybe járó gyerekek meg-
ismerkedtek e német szokás-
sal, és a nagyszakállút többek 
közt a hagyományos német 
karácsonyi kaláccsal, 
Stollennel várták.

n ÁDÁM KATA

Ajándékozott, futott és szaloncukrot is osztott a hétvégén a piros ruhás nagyszakállú 

Igazán kitett magáért az érdi Mikulás
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Hamarosan nyílik
ÉrdenMagyarország

legdinamikusabban fejlődő
ingatlanközvetítő

hálózatának legújabb irodája.
kollÉgákat keresünk!

részletek a következő heti számban.
előzetes információt

dósa andrás irodavezetőnél
06-70-442-7058

telefonszámon kaphat.
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70

79

Diósd, Balatoni út
(Agip kútnál)

Tel.: 70 941-4122
Mobiltelefonok

tartozékok
S.O.S. Szerviz

nyitva tartás:
H-P: 900-1800 • Szo: 900-1200

www.minigsm.hu
iphone (garancián túli szerviz) és
Samsungra szakosodott szerviz.

30
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81
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További üzleteink:
Campona (vasárnapnyitva)

Diósd – interspar
arénaPláza

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
bejelentkezés: 10–18óra között

06-30-815-1117CsÜtÖrtÖk17–19óra
Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-medbt.)
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A hirdetést a támogatta.

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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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

Nem ártott a száraz nyár a fenyőknek: igaz, az idei 
„termésben” kevesebb a magas fa, annál több a 
sűrű – véli egy érdi árus és termesztő, aki szerint 
ebben az évben is a tavalyi méterárakkal kalkulál-
hatnak a vásárlók.

Ahogy már megszokhat-
tuk, Miklós-napot követően 
megkezdődött a fenyővásár: 
egyre több árus pakolja ki 
portékáját üzlete elé, és válo-
gathatunk ízlésünk, pénztár-
cánk vastagsága függvényé-
ben.

– Nagyon szépek a fák, tere-
bélyesek. Ha nincs annyi eső, 
nem nyúlik a fenyő, inkább 
széltében nő. Ezért az idei kí-
nálatra az a jellemző, hogy a 
fák nem olyan magasak, ám 
tömöttek, sűrűek – mutatott 
az általa árusított darabokra 
Kapuvári Zoltán, aki évek 
óta árusítja Érden a Zalában 
maga termesztette fenyőket.

– Ott ideális a klíma: nincs 
az a nagy forróság, és mindig 
párás a levegő, ezért olyan 
szépek a zalai fák. Ez azon-
ban önmagában még nem 
elég: ha fel akarjuk venni a 
versenyt az importőrökkel, 
metszegetni és tápoldatozni is 
kell a fenyőket, hogy formá-
sak, egészségesek, fényes le-
velűek legyenek – tette hozzá 
a szakember, megjegyezve: 
azért is érdemes termelőktől 
venni a fenyőt, mert ők frissen 
vágják, ellentétben külföldi 
társaikkal. 

Hogy mennyire friss vagy 
száraz a fa, azt mi magunk is 
megállapíthatjuk: egyrészt a 

levelek színéből, másrészt ab-
ból, hogy a fát megrázva 
mennyire hullanak a tűleve-
lek. A frissesség mellett ter-
mészetesen az ár sem mellé-
kes.

– Nálunk az árak nem vál-
toztak tavaly óta: a lucnak 
1200–1500 forint métere, a 
nordmanné 3000–4000 forint, 
az ezüstfenyőé 2500–3000 fo-
rint körül van, a minőségtől 
függően. Mivel a telepítést mu-
száj ritkítani, kivágunk má-

sodosztályú fákat is, amelye-
ket olcsóbban adunk, és bi-
zony nagy a kereslet ezek 
iránt is – tette hozzá Kapuvári 
Zoltán, aki szerint nem érde-
mes megvárni a választással 
az utolsó napokat, hiszen nem 

minden fajtából lesz utánpót-
lás, bár a legkelendőbb és leg-
olcsóbb lucfenyőből több tur-
nusban is szállítanak.

– Én minél hamarabb sze-
retem kiválasztani a fát – 
mondta egy, a nyitás napjá-
nak reggelén érkező vevő –, 
ilyenkor még bőven van miből 
válogatni. Mi a nagyobb, föl-
dön álló fát szeretjük, az uno-
kák miatt, és nordmann faj-
tát vásárolunk – tette hozzá 
az idős úr.

Bármilyet is választa-
nánk: a madzagtól, hálótól 
már a díszítés előtti napon 
szabadítsuk meg a fát, hogy 
ágai visszanyerjék eredeti 
formájukat. Érdemes olyan 
helyen vásárolnunk, ahol a 
fenyőt befaragják a talpba – 
így elkerülhetjük, hogy az 
otthoni nyiszatolás közben 
sérüljenek az ágak. Vagy a 
kezünk. Ha mégsem kérjük 
ezt a szolgáltatást, a fenyőt 
díszítésig állítsuk egy vödör 
vízbe, így tovább megőrzi 
majd frissességét a meleg 
szobában.

A gyökeres a nyerő?
Vannak, akik a gyökeres 

fákat keresik. Fontos, hogy 
díszítés előtt ezeket egy hétig 
pince- vagy garázshőmér-
sékleten szoktatni kell a me-
leghez, és karácsony eltelté-
vel ugyanígy szabad csak ki-
vinni. Amint az időjárás en-
gedi, azonnal ki kell ültetni – 
hangoztatják a hozzáértő 
kertészek. 

n ÁDÁM KATALIN

Alacsonyabb, de sűrűbb: ez várható a fenyőszezonban

Nem drágább a fa, mint tavaly volt 
Kirándulás a hulladékudvarban, újrahasznosí-
tási pályázat és kézműves délután is szerepelt 
a Pumukli óvoda ökohetének programjai kö-
zött. A karácsonyi készülődés is az újrahasz-
nosítás jegyében zajlik a német nemzetiségi 
intézményben. Hozz ki többet kevesebből! 
– ez volt a mottója a Pumukli német nemze-
tiségi óvoda rendezvényeinek, amelyeket az 
európai hulladékcsökkentési héthez csatla-
kozva tartottak. 

– Ezen a héten minden 
óvodai tevékenységünk a 
hulladékkal volt kapcsola-
tos: hulladékból építettünk, 
azzal számoltunk, tornáz-
tunk, abból barkácsoltunk. 
Újrahasznosítási pályáza-
tot is hirdettünk a családok 
körében, amelyre rengeteg 
ötletes alkotás érkezett; 
ezekből pedig kiállítást ren-
deztünk. A legjobbak jutal-
ma újrahasznosított anya-
gokból készült ajándék volt. 
Kreatív családi délutánt is 
tartottunk, ahol zokniból 
hóembert, CD-ből pörgety-
tyűt, kávékapszulából 
csengettyűt készíthettek a 
szülők és a gyerekek, közös 
alkotásként pedig kupa-
kokból megalkották 
Pumuklit – számolt be a hét 
rendezvényeiről a főszerve-
ző, Köhler Dolli Felícia. 
Mint az óvónő elmondta, a 
programsorozat egy külön-
leges eseménnyel zárult: az 
óvodásokat és szüleik az 
ÉTH jóvoltából megnézhet-
ték, hogyan is működik az 
érdi hulladékudvar. 

A programokban bővel-
kedő ökohét minden gye-
reknek nagy élményt nyúj-
tott: volt, akinek a hulla-
dékudvar tetszett a legjob-
ban, mások – mint például 
Roland – az újrahasznosí-
tási pályázat eredmény-
hirdetésének örült legin-
kább, mivel az ő munkája 
is nyert: tejesdobozból ké-
szítettek otthon zsebken-
dőtartót.

– A projekthétnek 
ugyan vége, ám az elké-
szült játékok megmarad-
tak, és nagyon népszerű-
ek. A gyerekek kedves já-
téka például a papírdo-
boz-garázs, vagy a PET-
palackból készült ügyes-
ségi játék. Annyi jó ötletre 
bukkantunk, hogy a Lu-
ca-napi vásárunkra ké-
szített portékáinkat, illet-
ve a karácsonyi ajándéka-
inkat és óvodai dekoráci-
óinkat szintén hulladékok 
újrahasznosításával ké-
szítjük el – tette hozzá 
Köhlner Dolli Felícia. 

n ÁK

Hozz ki többet kevesebből! 

Díszítésig állítsuk egy vödör vízbe a 
fát, úgy hosszabban ékesíti a lakást
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Nem sikerült jól az Érdi Boksz Klub versenyző-
jének, a huszonöt éves Krämer Péternek a 92. 
alkalommal, ezúttal Hévízen rendezett felnőtt 
férfi országos bajnokság, miután rögtön az első 
fordulóban kiesett a 64 kilogrammos súlycso-
portban. 

Dobrádi Zsolt, az egyesület 
edzője elmondta, hogy nagyon 
jól sikerült a felkészülés az ob-
ra, de az ökölvívásban sok mú-
lik a sorsoláson, ami nem ked-
vezett az érdi bokszolónak Az 
első mérkőzésen vasasos el-
lenfele búcsúztatta Krämert. 
Az edző hozzátette, hogy ver-
senyzője még csak három éve 
bokszol, huszonkét évesen 
kezdte, s eddig mindössze tíz 
meccse volt, így még rutint kell 
szereznie a mezőnyben. Ha ez 

sikerül, akkor – Dobrádi Zsolt 
szerint – simán befér a rend-
kívül népszerű 64 kilogram-
mos mezőny elitjébe, sőt még 
a válogatott környékére is. 
December 17-én a Sport1 élő-
ben fogja közvetíteni Krämer 
Péter következő mérkőzését: 
a fővárosi Barbra Negrában 
profi és amatőr ökölvívók lép-
nek a kötelek közé, ahol majd 
az ÉBK versenyzője a kőbá-
nyai Turbucz Sándor ellen 
húz kesztyűt. n DB

Az Érdi VSE Sakk szakosztálya által hirdetett 
megmérettetésre annyian jelentkeztek, hogy 
félő volt: nem lesz elegendő sakk-készlet és 
sakkóra, de szerencsére az egyesület tagjai ren-
delkezésre bocsátották a saját eszközeiket is. 

Rozgonyi János iskola-
igazgató megnyitóbeszédé-
ben kihangsúlyozta, hogy 
szeretné, ha többször ott-
hont adhatnának hasonló 
eseményeknek. A  gyerme-
keket négy korosztályba 
osztották, külön díjazták a 
lányokat. A  fordulók után 
mindig új párosítás követ-
kezett, amiben a hasonló 
pontszámúak kerültek ösz-
sze. A  kisebbeknél általá-
ban gyorsan véget értek a 
játszmák, a nagyobbak töb-

bet gondolkodtak. Így az 
első és második korcsoport 
versenye közel egy órával 
előbb ért véget.

Az iskolák versenyében a 
legtöbb pontot a Batthyány 
Általános Iskola és Sportis-
kola tanulói szerezték, így a 
vándorkupa fél évre az ő vit-
rinjükbe került. Az Ercsi úti 
sporttelepen vasárnapon-
ként 10.30–14.00 óra között 
továbbra is várja a sakkozni 
vágó fiatalokat az Érdi VSE 
Sakk Szakosztálya.

Az Érdi VSE labdarúgócsapata az NB III Nyugati 
csoportjában az őszi fordulók után 23 ponttal 
a bajnoki táblázat kilencedik helyét foglalja el. 
Limperger Zsolt vezetőedzőt kértük, értékelje a 
csapat őszi szereplését.

A bajnokság előtt az egye-
sület vezetői a játékosokkal 
közösen határozták meg az 
elvárásokat. Az volt a cél, 
hogy stabil középcsapattá 
váljanak. A csoportbeosztás 
ismeretében a 6–10. hely va-
lamelyikének a megszerzésé-
re volt reális esélyük, míg az 
1–5. helyezés már bravúrnak 
számított volna. A  kilence-
dik hellyel ezek az elvárások 
végül is teljesültek.

– Jól kezdtük a bajnoksá-
got, az első két fordulóban 
két győzelemmel – kezdte ér-
tékelését Limperger Zsolt ve-
zetőedző. – Az első hét mér-
kőzésen jól is játszott a csa-
pat, még ha az eredmény 
néha el is maradt az elvárttól. 

Ott voltunk az élmezőnyben, 
néhány pontra a dobogós he-
lyezéstől. A csoport kiemel-
kedően legerősebb két csapa-
tától (FTC II., Videoton II.) 
elszenvedett vereség után 
három bravúros győzelmet 
arattunk (a BKV Előre, a Pus-
kás Akadémia és a Diósd el-
len), és nagyon jó helyzetben 
vártuk az utolsó öt fordulót.

– A nagyszerű győzelmek 
mellett, sajnos az utolsó öt 
forduló nem hozta az elvárt 
eredményt. Öt mérkőzésen 
csak egy győzelmet arat-
tunk. Különösen fájó a Csepel 
elleni vereség, hiszen ezen 
múlt, hogy a hatodik vagy a 
kilencedik helyen zárjuk a 
szezont. Volt rá esélyünk, de 

nem éltünk a lehetőséggel. 
Ebben az öt fordulóban csa-
tár nem lőtt gólt. Nem lehet 
mindig a védőktől várni, hogy 
hozzák a mérkőzést. A csa-
táraink egyébként is nagyon 
kevés gólt szereztek, ezen a 
tavasszal mindenképpen vál-
toztatni kell – tette hozzá a 
vezetőedző.

– Ha a bajnokság összké-
pét nézem, először a játékve-
zetést kell megemlítenem – 
folytatta Limperger Zsolt. 
A  játékvezetők jóval maga-
sabb színvonalat képvisel-
nek, mint a megyében. Szinte 
valamennyi mérkőzésen na-
gyon korrekt játékvezetéssel 
találkoztunk: azok a csapa-
tok, amelyek előttünk van-
nak, nem véletlenül foglal-
nak el előkelő helyet a bajno-
ki tabellán. Elsősorban az 

NB I-es csapatok utánpótlás-
csapatait kell megemlíteni: 
az FTC II. és a Videoton II. 
csapata közülük is kiemelke-
dik, míg a Puskás Akadémia 
II. és az MTK II. csapata is 
nagyon jó játékerőt képvisel. 
Az utóbbi két csapat szerep-
lését döntően meghatározta 
a „visszajátszó” játékosok 
köre. A további együtteseket 
elnézve, négyen-öten dédel-
getnek feljutási álmokat. Te-
kintettel arra, hogy az NB 
I-es csapatok utánpótláscsa-
patai nem kerülhetnek fel az 
NB II-be, így nagy harc vár-
ható a Dorog, az ETO FC 
Győr, a Mosonmagyaróvár, a 
BKV Előre és – nem utolsó-
sorban – a bajnokságot rosz-
szul kezdő, de ma már szinte 
csak olasz és spanyol játéko-
sokat foglalkoztató Tatabá-

nya együttesei között. Ebbe 
a harcba szeretnénk nem-
csak beleszólni, hanem a le-
hető legjobb helyezést elérni. 
Reálisnak azonban továbbra 
is a 6–10. hely valamelyiké-
nek a megszerzése tűnik – 
nyilatkozta az Érdi VSE ve-
zetőedzője. 

Az első tavaszi forduló a 
versenykiírás szerint febru-
ár 13-án kezdődik. A  felké-
szülést január 11-én kezdik 
el. A játékoskeretben lénye-
ges változások nem várha-
tók, hisz a téli időszakban az 
érvényes szerződések kevés 
mozgási lehetőséget adnak 
úgy a játékosoknak, mint az 
egyesület vezetőinek. A  fel-
készülési mérkőzéseket az 
addigra elkészülő műfüves 
pályájukon játsszák.

  n HARMAT JENŐ

Rutint kell szerezni

Mikulás a pályán
Az Érdi VSE labdarúgó szakosztálya évek óta megrendezi a 
Bozsik programban részt vevő 7–13 éves gyerekek részére a 
Mikulásünnepséget a sportpálya klubhelyiségében. Nem 
volt ez másképp az idén sem, mikor is közel ötven izgatott 
gyerek várta a Mikulás megérkezését. Az ünnepségen a jó 
hangulatról Áprily Géza gondoskodott. Az ének, a nyelvtörő 
játék és közös éneklés után a legkisebb focipalánták nem kis 
örömére az ajándékok is előkerültek a puttonyból.

A korcsoportok győztesei:
1. korcsoport: fiú: Bajóti Andor 
 lány: Demeter Jázmin
2. korcsoport: fiú: Galgózi Ágoston
3. korcsoport: fiú: Micskó Máté 
 lány: HorváthSzulimán Szófia
4. korcsoport fiú: Mocsári Marcell Gergely

Limperger: bele akarunk 
szólni az élmezőny játékába

A játékoskeretben tavaszig nem lesz változás. A vezetőedző azonban nem mindenkivel elégedett

Sakkverseny a Batthyányban
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Lejátszotta utolsó 2015-ös mérkőzését az Érd női 
kézilabdacsapata, amely az olasz ligaválogatottat, 
az Esercito-FIGH Futura Roma együttesét fogad-
ta az Érd Arénában. Két kiválósága, Janurik Kinga 
és Katarina Krpezs-Slezák nélkül is magabiztos, 14 
gólos győzelmet aratott.

A Dániában zajló női kézi-
labda-világbajnokságon két 
érdi (pontosabban három) 
vesz részt: Janurik Kinga a 
magyar csapat tar ta lék já té-
ko sa, míg Katarina Krpezs-
Slezák a szerbek oszlopa, de 
Szabó Edina – a francia vá-
logatottat segítve –  szintén 

Dániában van:  helyette az 
Esercito-FIGH Futura Roma 
elleni érdi mérkőzésen férje, 
Borsos Attila irányította a 
lányokat.

Ugyan Mireya González 
és Klivinyi Kinga góljaival 
indult a találkozó, ám innen 
5–4-re fordítani tudtak a 

vendégek, de már igen ha-
mar, a 7. percben elfogytak. 
A jóval tapasztaltabb érdiek 
ezt követően – a kapuban a 
feltörekvő reménységgel, 
Győri Barbarával – tíz per-
cen keresztül nem kaptak 
gólt, ezzel pedig rövidre zár-
ták a mérkőzést. Ezután már 
csak az volt a kérdés, hogy 
mennyi lesz közte (2014-ben 
35–17-re nyert az Érd): ne-
gyedóra játék után már 10–5 
díszelgett az eredményjel-
zőn, majd a szünetben 17–10.

A fordulás után, ahogy ko-
rábban Szabó Edinától, Bor-
sos Attilától is megkapták a 

bizalmat a fiatalok, akiknek 
még ugyan ki kell ismerniük 
a „felnőttek világát”, hisz ki-
csivel többet hibáztak, mint 
az „első sor”, de a már eldön-
tött meccs kiváló alkalom 
volt arra, hogy egymásra 

hangolja a lányokat Borsos 
Attila. Ez sikerült is, hisz 
volt tizenöt is közte, végül 
egy 14 gólos, 40–26-os győ-
zelemmel búcsúztatta az 
évet az Érd.

n DOMONKOS BÁLINT

Az Érdi Úszó Sport Kft. versenyzői közül csak Sós 
Dániel utazhatott el a december 2. és 5. között 
az izraeli Netanyában rendezett rövidpályás úszó 
Európa-bajnokságra, s ugyan az érmek ezúttal 
elmaradtak, az érdi úszó versenyről versenyre 
közelebb kerül a felnőtt elithez.

Sós Dániel három ve gyes  
szám ban 100, 200 és 400 mé-
teren állt rajtkőre az izraeli 
Eb-n, ahol ezúttal elmarad-
tak az idei évben már a ba-
kui Európa Játékokhoz vagy 
a szingapúri Ifjúsági Világ-
bajnoksághoz hasonló ered-
mények. Míg a felnőtt Eb-n 
ugyanis értelemszerűen fel-
nőttek szerepelnek, addig a 
korábbi versenyein saját 
korosztálya ellen mérette 
meg magát Sós.

Kiss László, a magyar 
úszóválogatott szövetségi 
kapitánya sem várt el érme-
ket az érdi úszótól, s talán ő 
maga sem, hisz mindenki 
tisztában van vele, hogy az 
ifjúságiaktól a felnőttekhez 
való felzárkózás nem megy 
egyről a kettőre – bárcsak 
ilyen könnyű lenne. Ezért a 
cél elsősorban a felnőtt me-
zőny megismerése, tapasz-
talatszerzés és fejlődés lehe-
tett Sós Dánielnek.

400 m vegyes úszásban az 
első 25 méter után és 75 méter 
után is hatodikként fordult, 
sőt a mellúszásig tartotta is a 
lépést a selejtező harmadik 
futamában az élmezőnnyel, 
de ott visszacsúszott, s a 
gyorsúszásban már nem tud-
ta behozni a lemaradását, 
4:15.23-nál érte a falat, mellyel 
a tizedik helyen végzett, ösz-
szesítésben pedig a 17-en – a 
számot egyébként Verrasztó 
Dávid nyerte meg.

A rendkívül népszerű, 53 
indulós 100 méteres ve gyes  
úszás ban a középmezőny-
ben végzett Sós: 55.34-es 
ideje a 34. helyre volt elég, de 
az apró részsikernek is örül-
ni kell, hisz a harmadik elő-
futamban az ötödik helyen 
zárt az érdi úszó.

200 méter vegyesen is ha-
sonlóképpen, a középme-
zőnyben végzett Sós: 1:58.41-
gyel a 44 fős mezőny 22. he-
lyén zárt. n D.B.

Hamarosan felnő

Huszonhat dobogó
Ángyán Máté, Bencsik Emil, Do-
bos Márk, Édes Enikő, Gasparics 
Zalán, Girsik Mónika, Jankó Do-
nát, Kenderesi Krisztina, Kovács 
Boglárka, Őri Rebeka, Pigler At-
tila, Polgár Laura, Poteczin Dá-
niel, Szklenár Flóra, Tohl Dániel, 
Tohl Patrik, Treuer Ádám és 

Tüke Gréta – ez az Érdi Úszó 
Sport Kft. azon versenyzőinek 
névsora, akik a dobogóra áll
hattak a hétvégén a százha
lombattai Kiss László uszodá
ban rendezett Pest megyei 
csapatbajnokság negyedik 
fordulójában. Az érdi verseny

zők összesen huszonhat do
bogós helyezést szereztek: ki
lenc első, nyolc második, ki
lenc harmadik helyet. Volt né
hány szám, amit szinte „kisajá
títottak” az érdiek, ilyen pél
dául a 100 méteres gyors
úszás, ahol a harmadiktól a 
nyolcadik helyig csak érdiek 
zártak.

ÉRD–Esercito-FIGH Futura Roma 40–26 (17–10)
ÉRD: Győri – Fekete B. 2, Signaté 4, Klivinyi 9, Kisfaludy 4, 
Havronyina 3, M. González 9. Cserék: Gridnyeva (kapus), Ta
kács K. 2, Barján 3, Gulyás, Bernát 3, Szabó L. 1, Vajda.
Edző: Borsos Attila
EsercitoFIGH Futura Roma: Prünster – Ravasz 5, Gheorghe 
7, Fantom 5, Cappellaro 1, Roveta, Costa.
Cserék: Luchim (kapus), Niederwieser 7, Landri 1, Zanotto, 
Cipollini, Ucchino.
Edző: Raboi Mia
Érd Aréna, 300 néző, V: Babity M., Balogh.
Az eredmény alakulása: 2. perc: 2–0. 6. p.: 4–5. 16. p.: 10–5. 
21. p.: 15–7. 34. p.: 20–11. 43. p.: 28–14. 56. p.: 37–22.
Hétméteresek: 6/6, ill. 4/3
Kiállítások: 2 perc, ill. 8 perc

A lányok Dániában
Janurik Kinga a Tuné-

zia, illetve a Szerbia elleni 
mérkőzéseken nem került 
be a tizenhatos meccskeret-
be a dániai világbajnoksá-
gon, de az utazók között van, 
hisz Németh Andrásnak, a 
magyar válogatott szövetsé-
gi kapitányának a világbaj-
nokság ideje alatt két cseré-
re van lehetősége. A Tuné-
zia ellen aratott 39–20-as 
magyar győzelem után bo-
káját fájlaló Bíró Blanka 
rendbe jött, Janurik ezért 
nem kapott lehetőséget.

Katarina Krpezs-Slezák 
válogatottja, Szerbia egé-
szen jól kezdte a világbaj-
nokságot, hisz az első mér-
kőzésen (a vállsérülése mi-
att Andjela Bulatovics 
nélkül kiálló) Montenegró 
ellen 28–28-as döntetlent 
értek el, pedig négy szerb 
kiválóság a kapitány, Szasa 
Boskovics személye miatt 
bojkottálja a válogatottban 
való szereplést, így a mér-
kőzés esélyesének egyértel-
műen Montenegró minősült. 
Az érdi jobbszélső négy hét-

métereséből háromszor volt 
eredményes, szélről három-
ból kétszer, befutásból pe-
dig egyből egyszer, így hat 
góljával csapata egyik leg-
eredményesebb játékosa 
volt. Nem mellesleg az ő ta-
lálatával egyenlítettek és 
raboltak pontot a monte-
negróiaktól a szerbek.

A magyarok elleni mér-
kőzésen, amelyet a mieink 
32–26-ra nyertek (Janurik 
Kinga nélkül) Katarina 
Krpezs-Slezák öt gólt szer-
zett, s már nem csak holt-
versenyben lett hazája leg-
eredményesebbje az érdi 
jobbszélső.

Sós Dániel ezúttal a felnőttek kö-
zött próbálta ki magát 

Sima évzáró a 
kézilabdás lányoknál

A 7. perc után már csak az volt a kérdés, mennyivel nyernek az 
érdi lányok
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Gazdikereső

Dózer Érden, az Iparos úton 
kóborolt azonosító nélkül, de 
eredeti gazdája nem jelent-
kezett érte. Hatalmas terme-
tű, 6 év körüli, nagy erejű, kis-
sé túlsúlyos kan kutya, ivarta-
lanított. Nagyon kedves, ba-
rátkozó.

Foltos kedves, 1–2 év közötti, 
emberbarát, kis-közepes ter-
metű kan kutyus. Sajnos más 
kutyákkal gyakran dominán-
san viselkedik, így egyedüli 
kedvencnek ajánljuk. 

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

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

Fillérekbe kerülő, jelen-
téktelennek tűnő, mégis ha-
tásos védelmi eszközöket is 
bemutatnak az érdeklődők-
nek azok a segítőkész fiatal 
rendőrök, akik péntekig, 
december 11-ig marad-
nak az érdi Tesco Hi-
permarket ügyfélszol-
gálatánál. A szakem-
berek az érdi Tesco 
áruházban reggel 9-től 
11 óráig állnak a lakos-
ság rendelkezésére. 

Az érdi akció a 
„Házhoz megyünk” 
országos vagyonvé-
delmi kampány része, 
amelyben a rendőrség mun-
katársai Pest megyében 
három településen, Buda-
örsön, Szigetszentmikló-
son és Érden várják az ér-
deklődőket, hogy a közre-
működő szervezetek képvi-
selőivel és a témában jártas 
szakértőkkel közösen tájé-
koztassák a lakosságot a 
vagyonvédelmi lehetősé-
gekről, a mindennapok biz-
tonságáról. 

A programban a rendőr-
ségen kívül a polgárőrség, a 
Személy-, Vagyonvédelmi, 
valamint Magánnyomozói 
Szakmai Kamara és az Ae-
gon Biztosító szakemberei is 

részt vesznek. Az egy hó-
napja indított kampánnyal 
nemrégen már jártak Diós-
don, de tulajdonképpen az a 
cél, hogy a nyár végéig – a 
program lezárásáig – min-
den megyei településre el-
jussanak – nyilatkozta la-
punknak Pintér Imre, az 
Érdi Rendőrkapitányság 
bűnmegelőzési tanácsadója.

A program a vagyon elle-
ni bűncselekmények, a la-
kásbetörések, alkalmi lopá-

sok, autófeltörések, zsebtol-
vajlások megelőzését szol-
gálja azzal, hogy könnyen 
érthető tanácsokkal szol-
gálnak a lakosoknak: mit 
tegyenek meg és mit kerül-

jenek el. Aktualitást 
ad a kampánynak az 
ünnepek előtti bevá-
sárlási láz, amikor 
hajlamosabbak va-
gyunk a figyelmetlen-
ségre, és ezt ki is hasz-
nálják az elkövetők – 
tette hozzá a szakem-
ber, aki többek között 
felhívta a figyelmet 

arra, hogy a megvásárolt 
értékeket, ajándékokat 
soha ne hagyjuk az autó 
utasterében, mert autófeltö-
résre csábítja a rosszban 
sántikálókat. A pénztárcá-
ra, bankkártyára, táskára 
is fokozottan kell figyelni – 
emelte ki Pintér Imre, majd 
elárulta: az emberek élén-
ken érdeklődtek a roppant 
olcsón beszerezhető, ám 
hatásos védelmi eszközök 
iránt. n (BE)

A veszélyhelyzetek elkerüléséhez nyújtanak segítséget

„Házhoz jönnek” a bűnmegelőzési tanácsadók

KÉKHÍREK

Az Érdhő Kft. keres azonnali belépéssel

GÉPÉSZ
munkatársat.

Munkavégzés helye: Érd és vonzáskörzete.

Feladatok:
• távfűtési rendszerek telepítése, javítása, karbantartása;
• hőközpontok üzemeltetése, szivattyúk cseréje,
hőmennyiségmérők cseréje;

• általános gépészeti feladatok ellátása.

Elvárás:
• hasonló munkakörben szerzett 3-5 év munkatapasztalat;
• víz-, gáz-, fűtésszerelő végzettség;
• jártasság számítástechnikai programokban.

Hegesztési gyakorlat / kazánkezelői végzettség
és "B" kategóriás jogosítvány előny!

Munkabéren felül vonzó juttatásokat kínálunk:
Cafeteria, 13. havi fizetés, prémium.

Az önéletrajzokat az allas@veolia.com e-mail címre várjuk!

30
62

80

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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Érdi  Újság

1

ZalaegersZegi 7 nap XXV. évfolyam, 15. szám 

2015. április 22. 

Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 

ingyenes hetilapja

Negyedszázada jelenik meg az Érdi Újság

Az emlékekből, emlékezésekből áll össze a város története, s a történettel azonosulás teheti az „Érdre költözötteket” érdiekké 11. oldal

Érdi  Újság
Tizenöt éve 
Harmóniában
Tizenöt esztendő egy kó-

rus életében nagy idő, és 

bőven elegendő arra, 

hogy egy jól összeková-

csolt, a közös hangra, a 

harmóniára sokat adó 

együttessé váljanak, aki-

ket összetart a zene és az 

éneklés szeretete.
n 8–9. oldal

Újabb nehéz meccs 
előtt kéziseink
Április 28-án 18 órától a 

rekordbajnok Győri Audi 

ETO-t látja vendégül az 

ÉRD női kézilabdacsapata 

a Városi Sportcsarnokban, 

az NB I elődöntőjének má-

sodik mérkőzésén.
n 20. oldal

Melyik a legszebb 
konyhakert Érden?
A Magyarország legszebb 

konyhakertje elnevezésű 

országos program az ott-

honi kertgazdálkodást nép-

szerűsíti. Nem csak fűvel le-

het bevetni a hátsó kertet! 

A legszebb ültetvények ko-

moly díjat is kapnak. 
n 24. oldal

Százmillió forintot fordít idén  

az  utak karbantartására a város

60 millió forint értékben 5500 négyzetméternyi aszfaltburkolatot állítanak helyre, 45 millió forintért javítják ki a murvás utakat. Az elmúlt 

években 50 kilométernyi új út épült Érden. T. Mészáros András polgármester azt mondta: a teljes úthálózat lebetonozásához 30 milliárd fo-

rintra lenne szükség, amely a járdák és a felszíni vízelvezetés kiépítését is tartalmazza, erre állami forrást keres a város. Részletek a 7. oldalon.
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

Konyhabútor Készítése
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A jövő hő- és vízszigetelése

Szórt poliuretán habbal akár

40–50%-os
energiamegtakarítás

érhető el fűtés-hűtésben. Passzív
házak tökéletes

szigetelése, tetőterek utólagos hőszigetelése kívülről is

hőhídmentesen, lapostetők hő- és vízszigetelése.

Ingyenes helyszíni tanácsadás,

hőtechnikai méretezés szerkezetekre.

www.ecopur.hu, info@ecopur.hu, +36-20/370-081
8
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KeréKpárüzlet és szerviz

• Női, férfi és gyermek kerékpárok

• Teljes körű szerviz rövid határidővel

• Alkatrészek, kiegészítők

• Kerékpárépítés egyedi igén
yekre

2030 érd, tárnoKi út 101/A. (Gyula u. sarok)

Tel./Fax: 06-23/365-458, 06-3
0/221-8065

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13

www.solyomkerekpar.hu • www.s
olyombiketeam.hu

22
25

55

22
36

74

Méretre, garanciával

Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.

t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak
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ElérhEtőségEk:
2030 Érd, Felső utca 1. • Tel.: 06-23-520-117 
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,

KErEssE mindEn hÉTEn a posTaládájában!

Érd megyei jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

lakossági 10 szavas 
blokkár

normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

lakossági alapár  
(10 szó felett)

normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

apróhirdetési árak
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Magyarnyelvű tájékoztatást a+3670/5328810-es telefonszámonkérhet.

Szakképzett ápolókat
keresünk Németország több városába és

képzett radiológiai aSSziSzteNSt
Németország bajor tartományába

Amit kérünk:
• Elhivatottság
• Igényes, minőségi munkavégzés
• Szakma tisztelete

Amit nyújtunk:
• Minőségi munkakörülmény
• Versenyképes fizetés
• Rendkívüli szociális juttatások
(mint pl.: karácsonyi prémium, üdülési hozzájárulás)
• Ingyenes nyelvtanulási lehetőség,
akár már a munkába lépés kezdete előtt
• Díj- és kötelezettségmentes bemutatkozó nap a kórházakban
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Team Pro GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0) 80 31 / 94 140 – 0
Max-Josefs-Platz 1. eMail: rosenheim@team-pro.de
83022 Rosenheim Internet: www-team-pro.de

apróhirdetés    | 2015. december 9. |

Érdi  Újság

Kedves 
Olvasóink!

Tá jék o zt at j u k 
Önöket, hogy ügy-
félszolgálati iro-
dánk és szerkesztő-
ségünk 2015. dec-
ember 18. és 2016. 
január 3. között 
zárva tart. Legkö-
zelebb 2016. január 
4-én várjuk Önöket 
szeretettel.

Szerkesztőség

AUTÓ/MOTOR

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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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.

30
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Budaörsi Agip autópálya-
benzinkútra

töltőállomás-kezelő
shopeladó

munkakörbe dolgozót keresünk
hosszú távra.

Teljes munkaidős bejelentett
állás, amely nagy stressztűrő

képességet igényel.
Jelentkezni:

olio8kft@gmail.com,
vagy 06-20-326-4678-as
telefonszámon lehet.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25

82
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raktárost/targoncást
keresBudapest, Camponautca1. számalá.
Feladat: raktározás, címkézés, csomagolás,
rendelés összekészítése. Munkaidő: 8 óra, 2
műszak (6.00–14.20; 14.20–22.40) Targoncás
jogosítvány (3324-es) előny, nem feltétel!

Jelentkezni önéletrajzzal, bérigény
és pozíciómegjelölésével lehet a
viktoria.romankovics@mall.hu

e-mail címen.

Fiat Panda Multijet (2005-ös)
megkímélt, 5-ajtós tulajdonos-
tól eladó. Tel.: 06-30/895-20-41.

Étteremés panzió bővítené
csapatát az alábbi pozíciókban:

pultos-felszolgáló
szakács

fényképes önéletrajzokat
az info@centralborhaz.hu
e-mail címre várjuk.
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Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

DIÁKMUNKA!
Gyorséttermimunka Érden!
Nappali tagozatos diákok

jelentkezését várjuk!
+36 (1) 9510754,+36 (20) 5442876

szepi.adrienn@mads.hu

MártonÁron Iskolaszövetkezet
1092Bp. Erkel u. 3. •www.mads.hu
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Érdi, nagy forgalmú sörözőbe
pultoshölgyeket
keresünk.Minimálismunkatapasztalat szükséges.

tel.: 06 20/331-3276 30
43

28

EsztErgályost
felveszünk XXII. kerületi

munkahelyre, hagyományos
gépre, élő gyakorlattal.
tel.: 06-209808077
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Érdi benzinkútra
kútkezelőt és shop eladót
felveszünk. Szakirányú végzettség

nem, kereskedelmi szemlélet szüksé-
ges. Elérhetőség: 06-20-490-6756
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ruhajavító
Érd, Diósdi út, András utca sarok
Tel.: 06-30-941-4497
Nyitva: kedd, szerda,péntek, szo.: 9–18, csüt.: 10–18
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Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261

BüféBe eladót keresünk
érdarénabüféjébekeressük

megbízhatóeladónkathosszú távra.
fényképesönéletrajzokat az

info@centralborhaz.hu
e-mail címrevárjuk. 30
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Idősápolókat keresünk Németor-
szágba. Feltétel: német nyelv.
Bérezés: 1100-1300 euró nettó.
Csicsó Márta, 00421902210003,
0036302763276,
marti.csicso@gmail.com

Érdre keresünk hosszú távra,
megbízható motoros kézbesí-
tőt, hajnali napilapok kézbesí-
tésére! Tel.: 06-20-261-1242.

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.

CSALÁDI HÁZ

Érdligeten 85 nm-es, hőszigetelt
ház eladó. Iá.: 18,5 millió Ft-ért.
Tel.: 0630/895-20-41.

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

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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LAKÁS

Érdi lakótelepen, 3. emeleti, erké-
lyes, felújított, 55 nm-es lakás
eladó. Iá.: 13,5 millió Ft. Tel.: 06-
30/292-34-99.

TÁRSKERESÉS

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Albérlet olcsón kiadó Érden egy
idősebb férfi részére. Telefon:
06-23/367-590.

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

VÁLLALKOZÁS

Munkavédelem
Munkaruházat

29
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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

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

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

30
47

98

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

29
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.
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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

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

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

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 28

52
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TéliGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

éRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 28
72

30

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

46
01

Műfogsor javítás, alábélelés, ka-
pocspótlás, törés, azonnal is!
T:06-23-363-726, Érd, Mérnök
utca 55.

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

ANapfényOtthonAlapítvány
elegáns, biztonságot nyújtó
érdligeti idősek otthonának
utolsó szabad apartmanjai
december végéig változatlan

feltételekkel, most
10%kedvezménnyel

leköthetők!
Érd, Árpád u. 26. • T.: 23-368-400
arpad@napfenyotthon.hu
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TELEK

Érden saroktelek (914 nm) kis
házzal, gáz és csatorna csonk-
kal, ipari mérővel, kúttal eladó.
Érdeklődni 06-30/376-6878.

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

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

ÁLLÁST KÍNÁL

Biatorbágyi Ipari Parkban található,
ipari tisztítógépeket, takarítóeszközö-
ket értékesítő cég az alábbimunkakör
betöltésére keresmunkatársat:
Szervizes
Követelmények: elektromos végzettség
ésmechanikában való jártasság,
B kategóriás jogosítvány.
Előny:alapfokú angol nyelvtudás,
Excel-,Word-ismeret.
Jelentkezés önéletrajzzal, amit a
peter@fix-net.hu e-mail címre várunk!
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Dragi, az Érd női kézilabdacsapatának kabalafigu-
rája a Suli Kézilabda Utánpótlás Program (SKUP) 
egyik tagiskolájába, a Batthyány Általános Iskola 
és Sportiskolába látogatott el, ahol a 350 diák fele 
versenyszerűen sportol – kézilabdázik, focizik, 
birkózik, tollaslabdázik vagy floorballozik. 

A SKUP-nak köszönhető-
en a kézilabdában a lányok 
is megtalálják azt a sport-
ágat, amit szívesen űzhet-
nek, és inspiráló példát 
nyúlt nekik az ÉRD felnőtt 
csapata.

A gyerekek az ÉRD volt já-
tékosától, Pádár Margótól 
tanulhatják a kézilabdázás 
alapjait, a sportág iránti sze-
retetet. Az ÉRD női NB I-es 
kézilabdacsapata a Pest me-
gyei iskolák részére az NB 

I-es felnőtt hazai mérkőzése-
ire ingyenes jegyeket bizto-
sít, amellyel a diákok is szí-
vesen élnek, és örömmel 
drukkolnak a helyszínen 
kedvenc csapatuknak.

Az iskolában több mint 
száz gyerek kézilabdázik a 
SKUP keretein belül. A klub 
nyújtotta szakmai és szer-
vezési segítség megkönnyí-

ti, elérhetővé teszi a gyere-
keknek a kézilabdázást. 
A SKUP tornák versenyzési 
lehetőséget is biztosítanak 
a nem igazolt, kézilabdát 
szerető gyerekeknek, akik 
évről évre egyre ügyeseb-
bek. A gyerekeknek és szü-
leiknek is könnyebbség, 
hogy a fiatalok az iskolai 
oktatás után helyben tud-

nak sportolni. A sportisko-
lában tanuló gyermekekből 
sokan kerülnek be az érdi 
sportklubok utánpótlásbá-
zisába különböző sport-
ágakban.

A kézilabda mellett a tol-
laslabda, a birkózás, a lab-
darúgás, a floorball is nagy 
népszerűségnek örvend az 
iskolában.

Sárkány a suliban!

A Suli Kézilabda Utánpótlás Programban rengeteg gyerek sportol 

A női kézisek kabalafigurája, Dragi nagyon népszerű a gyerekek 
körében is 

A készülékajánlat 2015. november 9-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes, és egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe. A részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre
vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany illetve platina szint megléte esetén vehetik igénybe. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1412.

tÉvÉzz tÁblagÉpen is
a telekommal!
HUAWEIMEDIAPADT18.0 LTE
TÁBLAGÉP

990Ft KEZDŐRÉSZLET
+ 19 X HAVI 990 FT
KAMATMENTES RÉSZLET
(TELJES ÁR: 19 800 FT)
Legalább 6 hónapja Telekom havi
díjas előfizetőknek, a Telekom-TV
előfizetésre vállalt 2 év hűségidővel.

További feltételek és vásárlás:
telekom.hu/karacsony,

Telekomüzletek
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