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Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

„Az a cél, hogy ne legyen ránk szükség”
A felelős állattartásról beszélgettük az érdi Sirius menhely alapítójával, Böjtös Andreával 4–5. oldal

Érdi  Újság
Mi épül Battán? 
Érd tájékoztatást kér a Száz-
halombattára tervezett gu-
mifeldolgozóról – jelentette 
be T. Mészáros András pol-
gármester. A városvezető ar-
ról is beszélt: januártól ked-
vezményesen fürdőzhetünk 
Tatabányán.  n 6. OLDAL

Lackfi János  
élő irodalma 
A harmincnál több kötetet 
megjelentető író, költő, 
műfordító a könyvtárban 
irodalmi körutazásra hívta 
az érdieket, ami egy kicsit 
a „becsípődéseinkről”, 
mindennapi ügyeskedé-
seinkről, a nyelv és a való-
ság útvesztőiben zajló 
bolyongásainkról szólt. 
 n 8. OLDAL

Kiskarácsony, 
nagycsaládok
Gyerekzsivajtól volt hangos 
a Vörösmarty gimnázium 
díszterme: itt tartotta ha-
gyományos karácsonyi ün-
nepségét az Ága-Boga 
Nagycsaládosok Érdi Egye-
sülete.   n 19. OLDAL
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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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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

T. Mészáros András a napokban ünnepélyesen átadta az első vadonatúj szemétszállító autó kulcsát: az érdi polgármester ezúttal az Érd és Térsége 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnökeként találkozott Vezér Mihály százhalombattai polgármesterrel. A környező települések-
kel együtt megvalósított, összesen több mint egymilliárd forintos fejlesztés eredményeképp 10 új szemétszállító autó áll rövidesen forgalomba, 
minden porta saját szelektívhulladék-gyűjtő kukákat kap, és jelentősen modernizálják a szemétszállítás rendszerét is. 3. oldal   

Jövőre felszámolják a várost elcsúfító gyűjtőszigeteket 

Házhoz jönnek a szelektív hulladékért 
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A képviselők fogadóórája
1.  ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2.  SIMÓ KÁROLY (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-564-4276 
 simo.karoly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

 
3.  MÓRÁS ZSOLT (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-280-8197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

4.  DR. BÁCS ISTVÁN (FIDESZ-KDNP) 
 06-23-522-313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

5.  TEKAUER NORBERT (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-914-4037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

6.  KOPOR TIHAMÉR (FIDESZ-KDNP) 
 06-30-211-1963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
Minden hónap első hétfőjén 17-18 óráig, 
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.

7.  DONKÓ IGNÁC (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-571-1063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

8.  DEMJÉN ATTILA (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-569-9243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-513-7218 
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés alapján 
minden hónap második csütörtökén, 
18-19 óra között, Összefogás Egyesület 
Székháza, Alsó u. 8.

10.  KÉRI MIHÁLY (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-800-9079 
 keri.mihaly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

11.  DR. VERES JUDIT (FIDESZ-KDNP) 
 06-30-962-6292 
 veres.judit@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, minden 
hónap harmadik hétfőjén, 18-19 óra 
között a Polgárok Házában.

12.  SZABÓ BÉLA (FIDESZ-KDNP) 
 06-30-827-3467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, a 
Parkvárosi Közösségi Házban, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206-208.

CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT (EGYÜTT) 
 06-30-986-8808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ (2030) 
 06-30-268-3852 
 csozik@csozik-szelei.hu 
Telefonos megkeresés vagy e-mail alapján 
folyamatosan.

DR. HAVASI MÁRTA (DK) 
 06-30-683-7509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint.

PULAI EDINA (JOBBIK) 
 06-70-374-8877 
 pulai.edina@jobbik.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

SZŰCS GÁBOR (MSZP) 
 06-20-399-6227 
 szgabor@mszp.hu, szucsgabor.erd@
gmail.com 
Telefonon mindennap, személyesen 
minden szerdán 15-20 óra között  
a Mária utca 22-ben.

Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ-KDNP)
 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
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelent-
kezés a 06-23-522-313-as 
telefonszámon.

DR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentke-
zés a 06-23-522-313-as 
telefonszámon.

TÓTH TAMÁS
Keddi napokon.
Előzetes bejelentke-
zés a 06-23-522-369-
es telefonszámon.

A polgármester fogadóórája
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9-11 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as 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

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; 
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.

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; Ügyfélfogadás: 
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

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; 
E-mail: ugyfelszolgalat@
erdicsatornamuvek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-20.00, 
kedd, szerda, csütörtök 7.30-15.00, 
péntek 7.00-13.00.

Hibabejelentés: 06-23-365-921 és 
06-23-500-000
www.erdicsatornamuvek.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 beje-
lentkezés alapján. A kezelőirodák 
ügyfélfogadási rendje: hétfőn 9.00-
12.00 és 13.00-15.30, szerda-péntek 
9.00-11.00. Panasznapi ügyintézés: 
minden hétfő 9.00-11.00. Illeté-
kességi 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

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

A diákpolgármester fogadóórája
TOMKA LILLA, Ifjúsági Önkormányzat

 06-20-534-5957 
Minden hónap utolsó hétfőjén 15 órától, telefonos egyeztetés alapján.
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Az eddigi zsákos szelektív gyűjtési rendszert 
leváltja a gyűjtőedényes: érkeznek házhoz a kék 
és sárga kukák. 28 ezer, a papír és ugyanennyi, a 
műanyag gyűjtésére alkalmas edényt osztanak 
ki a lakosoknak heteken belül. Megérkezett tíz 
vadonatúj kukásautó is.

Az eddigi matricás rend-
szert pedig új váltja fel, 
amelynek segítségével nem-
csak a „potyautasokat” szű-
rik ki azonnal, de a kukaürí-
tések menetrendjét is optima-
lizálni tudják majd. A teljes 
projekt összértéke 1,2 milli-
árd forint, amelynek önrészét 
is pályázati támogatásból fi-
nanszírozták.

Ünnepélyes projektátadó 
rendezvényt tartottak hétfőn 
a Polgárok Háza dísztermé-
ben, amelyen az Érd és Térsé-
ge Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulást al-
kotó települések polgármeste-
rei, a hulladékszállító szolgál-
tatók képviselői, valamint a 
szilárdhulladék-gazdálkodás 
fejlesztésében részt vevő 
szakemberek vettek részt. 

Az elért eredmények jelen-
tőségét elsőként a társulás 
elnöke, T. Mészáros András 
értékelte, hangsúlyozva, 
hogy a települési szilárdhul-
ladék-gazdálkodási rendszer 
fejlesztése, informatikai kor-
szerűsítése óriási eredmény-
nek számít térségünkben, hi-
szen a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtéssel nagymér-
tékben csökken a környezet 
terhelése, ami nemcsak helyi, 
hanem országos érdek is. 
Ugyanakkor az eszközpark 
fejlesztése jelentős költség-
csökkenést is hoz – fűzte hoz-
zá, majd Bács István alpol-
gármester idézte fel a sikeres 
projekt történetét. 

A társulás 2013-ban benyúj-
tott pályázata nyert ugyan, de 
forráshiány miatt másfél évet 
kellett várni a támogatásra. 
Újabb fél évet vett igénybe a 
nyílt közbeszerzési eljárás, 
amit a Volvo Hungária nyert 
meg, és a két hónapos megfe-
szített szervezési munka ered-
ményeként elmondható, hogy 
a december 20-ai határidő 
előtt sikeresen megtörtént a 
projektzárás. Az Érd és Térsé-
ge Hulladékkezelő Nonprofit 
Kft. (ÉTH) telephelyére vala-
mennyi fejlesztési eszköz meg-
érkezett már. Köztük a 10 va-
donatúj gyűjtőautó, az 56 ezer 
szelektív gyűjtőedény, egy, a 
szelektív bálák pakolását segí-
tő, elektromos targonca és egy 
homlokrakodó az ömlesztett 
hulladék rendezésére – emelte 
ki az alpolgármester.

Az érdieket már több fóru-
mon tájékoztatták a szelektív 
gyűjtésről, és az általános és 
középiskolás diákok részvé-
telével, ökonapok keretében 
is népszerűsítették a környe-
zettudatos életmódot. 

Érden várhatóan január-
ban és februárban osztanak 
ki 28 ezer, a papír és ugyan-
ennyi, a műanyag szemét 
gyűjtésére alkalmas edényt. 
A sárga fedelű a műanyag, a 
kék pedig a papírhulladék 
gyűjtésére szolgál majd. 
Komposztálóból viszont csak 
3400 darab áll rendelkezésre, 
ezeket jelentkezési sorrend-
ben osztják ki. A teljes projekt 

összértéke 1,2 milliárd forint, 
amelynek önrészét is pályá-
zati támogatásból finanszí-
rozták.

A rendszer kiszűri  
a potyautasokat

A múlt pénteken az ÉTH 
Sas utcai telephelyén sajtóbe-
mutatót tartottak. Szamek 
Zsolt, az ÉTH ügyvezetője 
hangsúlyozta: jelentős költ-
ségmegtakarítást remélnek, 
hiszen eddig a lakosság ki-
szolgálását bérelt, illetve el-
öregedett önkormányzati 
gépjárművekkel látták el, 
amelyeket most korszerű jár-
művekre cserélhetnek. En-
nek köszönhetően pedig az 
eddigi zsákos szelektív gyűj-
tési rendszert leváltja a gyűj-
tőedényes, amely a cégnek 
gazdaságosabb, a lakosság-
nak pedig kényelmesebb lesz. 
Csatai Csaba a korszerűsí-
tett informatikai rendszert 
mutatta be, kiemelve, hogy az 
nagyban megkönnyíti a sze-
mét begyűjtésének és nyo-
mon követésének folyamatát. 
A folyamat során egy rádiós 
rendszer leolvassa és rögzíti 
a gyűjtőedény címkéjének 
kódját, amelyet az ÉTH telep-
helyén lévő informatikai 
rendszerben is rögzítenek, 
ezáltal napra, órára, percre 
pontosan kimutatható, hogy 
az adott címen mikor gyűjtöt-
ték be a szelektív hulladékot. 
Az adatokból különféle elem-
zések, statisztikák készíthe-
tők és segítségükkel még kör-
nyezettudatosabbá tehető a 
hulladékgazdálkodás. 

A rendszer adatait elemez-
ve nem csupán a gyűjtőautók 
útvonalát optimalizálhatják. 
Többé az sem fordulhat elő, 
hogy bárki illetéktelenül 
használja például a szom-
szédja által befizetett és szá-

mára kiküldött kukamatri-
cát, mert az új rendszer azon-
nal lebuktatja a potyautaso-
kat. Az eddig azonosítatlan 
helyeket is hamar felderíti – 
mutatott rá a szakember. 

Minden kukát 
ismerni fognak 

A rendszer pillanatok alatt 
kiszűri, ha például a címke 
feltűnik a Páva utcában, de 
annak a valódi tulajdonosa 
esetleg a Földmunkás utcá-
ban lakik – tehát nem egyezik 
a gyűjtés és a szerződés hely-
színe. Eddig az ÉTH mindig 
év elején postázta a kukákra 
ragasztandó címkéket. A 
szolgáltatást azonban ne-
gyedévenként kell befizetni, 
így nem egyszer előfordult, 
hogy az első részletet befizet-
ték, vagy még azt sem – a ku-
kamatrica azonban már fel 
volt ragasztva a kukára. Nem 
egyszer történt az is, hogy az 
ÉTH ügyfélszolgálatán rekla-
máltak: nem érkezett meg a 
postán kiküldött matrica, 
ezért vita nélkül kaptak egy 
másikat, az eredeti címkével 
azonban valaki más vígan 
visszaélhetett. Míg eddig 
csak a járatokat tudták ellen-

őrizni, most már pontosan 
látható lesz, hogy mikor ürí-
tette ki a kukát a szállítójár-
mű. Mostantól egyszerűbb 
nyilvántartani a szolgáltatás-
sal kapcsolatos módosításo-
kat: a szüneteltetést, tulajdo-
noscserét vagy új ingatlan 
használatba vételét.  Sőt azt 
is, ha valaki elfelejti idejében 
kihúzni a kukát, de reklamál, 
és a szolgáltatót hibáztatja, 
hogy nem vitték el tőle a sze-
metet. A rendszer kimutatja, 
valójában ki követte el a mu-
lasztást.

Az informatikai rendszer 
tovább bővíthető, akár súly-
mérésre is alkalmazható, de 
optikai kapu és kamerarend-
szer is csatlakoztatható hoz-
zá, ha erre a kor elvárásai-
nak és a törvényi feltételek-
nek megfelelően szükség mu-
tatkozik. 

A műszakvezető pedig mo-
biltelefonon vagy asztali szá-
mítógépen nyomon követheti 
és elemezheti a munka folya-
matáról küldött információ-
kat, így könnyen összesíthe-
tő: mennyire van arányban a 
kiürített edények száma a 
szerződésekkel és a befize-
tett számlákkal.

n BÁLINT EDIT 

„Zöld” jármű a bérelt helyett
Százhalombattára december 9-én érkezett meg a KEOP-
pályázat keretében beszerzett, nettó 45 millió forint értékű, 
szelektív hulladékgyűjtésre is alkalmas kukásautó, amit 
T. Mészáros András, az Érd és Térsége Szilárdhulladék-kezelé-
si Önkormányzati Társulás elnöke adott át Vezér Mihály száz-
halombattai polgármesternek, illetve a helyi hulladékkeze-
lő cég, a SZÁKOM Kft. vezetőjének. A város már nagyon 
várta az új járművet, hiszen az utóbbi hónapokban nem-
egyszer kellett bérelt autóval szállítani a kommunális hulla-
dékot, mert a sajátjuk olyan rossz műszaki állapotban volt. 
Az új autó viszont a legmodernebb technológiájú, erősített 
alvázú, jóval kevesebbet fogyaszt, mint a régiek, és a káros-
anyag-kibocsátása is alacsonyabb.

Havonta elviszik 
Bács István alpolgármestertől megtudtuk: az érdi térséget, 
Diósdot is beleértve, hét új szállítójármű szolgálja ki. Egy jár-
mű és 2200 edény Sóskútra került, valamint a komposztáló-
ládákból is 1100 a sóskúti önkormányzaté, a többit az érdi 
telephelyen raktározzák. A szelektív kukákat minimum havi 
rendszerességgel ürítik majd. A pályázat keretében az üveg 
gyűjtésére nem nyílt lehetőség, de papírt, a fémet és a mű-
anyagot ezekben a kukákban helyezhetik el a lakosok. A tár-
sulás célja továbbra is az, hogy a térségben élő közel 150 
ezer embernek a mindennapjait a hulladékgazdálkodás te-
rületén is komfortosabbá tegyék – tette hozzá Bács István.

Korszerű gépjárművek, precíz nyilvántartás, környezetbarát hulladékkezelés

Percnyi pontossággal lesz nyomon követhető 
a szemét begyűjtése 

A teljes projekt összértéke 1,2 milliárd forint volt, az összeget pályázati pénzből finanszírozták 
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Érdi  Újság

Tervezőgrafikusként végzett a képzőművészeti 
egyetemen, de nem sokáig dolgozott a szakmájá-
ban: állatmenhelyet alapított Érden, amit közel tíz 
esztendeje irányít. Gyermekkora is állatok között 
telt, az is előfordult, hogy három tehenet „parkí-
roztak” a garázsukban, de a családi legenda szerint 
járni is egy kutya szőrébe kapaszkodva tanult 
meg. Böjtös Andreával, a Sirius Állat- és Természet-
védelmi Alapítvány elnökével beszélgettünk.

n ÁdÁm Katalin

– Kiskora óta védi, menti az 
állatokat az édesanyjával. 
Úgy képzelem, a gyermekkora 
is kutyák, macskák közt telt.

– Igen, macskáink, kutyá-
ink mindig voltak; ahogy 
anyukám többször is mesélte, 
a kuvaszunk szőrébe kapasz-
kodva tanultam járni. Anyu-
kám nemcsak a munkahe-
lyén, az ELTE állattani tan-
székén foglalkozott kutyák-
kal, hanem otthon is: rengeteg 
állatot megmentett, volt, hogy 
idegen kertbe is bemászott, 
hogy a láncra csavarodott, 
fuldokló kutyát kiszabadítsa. 
A kóbor, gazdátlan állatokat 
is befogadta. Teheneket is 
mentettünk: a közelünkben 
élő alkoholista férfi ellátatlan 
jószágait etettük vagy fél esz-
tendeig, végül megvettük 
őket. Akkoriban még nem volt 
akkora telkünk, mint most, a 
házunk garázsában tartot-
tuk a három tehenet, majd pár 
hónap után sikerült elhelyez-
nünk őket egy gazdaságban. 
Sajnos, a haszonállatok Ma-
gyarországon nem állnak egy 
szinten a házi kedvencekkel, 
a törvényi szabályozás sze-
rint sem. Legrosszabb a lovak 
helyzete: hiába tartják sokan 
házi kedvencként, a lovak ha-
szonállatok, így bármikor le-
adhatók a vágóhídra. Ha már 
nem kellenek a tulajdonosuk-
nak, nem dobhatja őket az ut-
cára, nem viheti a menhelyre, 
mint a kutyát, macskát; lovat 
örökbe adni rendkívül mace-
rás, a tartása pedig nagyon 
drága, marad tehát a vágó-
híd. Pedig olyan állatról be-

szélünk, amelyik rendkívüli 
módon kötődik az emberhez. 
Igaz, a disznó is ilyen – sokan 
nem is tudják, hogy a malac 
úgy tanítható, mint egy ku-
tya, sőt, van, aki még szoba-
tisztaságra is tudja nevelni.

– Volt már malaca is? 

– Hogyne, most is van egy 
mentett malacom. Az utcán 
csatangolt, befogadtam, az-
óta sem kereste senki. Ő nem 
jár be a lakásba, ahogy a 
mentett libáim sem, a kutyá-
im viszont családtagok, és 
bent lehetnek velünk. Vannak 
macskáink is, húsz-huszonöt. 
Ők is mentett állatok, sajnos, 
a menhelyen nem tudunk ci-
cákat elhelyezni, így a tel-
künkön felépítettünk nekik 
egy házikót, ott laknak. Négy-
száz négyszögöles az udva-
runk, így aztán elférnek ná-
lunk az állatok. A szomszéd-
ban laknak édesanyámék, 
náluk is rengeteg állat van.

– El tud utazni ennyi állat 
mellől, illetve mellett nyaral-
ni?

– Nem, legalább tizenöt éve 
nem tudtam elutazni sehová. 

– Nem vágyik el néha, nem 
gondolkozik azon, hogy meg-
éri-e?

– Ezen nem érdemes gon-
dolkodni. Ha az ember bevál-
lalta, akkor ez felelősség. El-
sődlegesen a menhely az, 
amit nem lehet másra bízni. 
Kívülről valószínűleg nem is 
látszik, hogy mennyi ügyes-
bajos dolog van a fenntartá-

sával, működtetésével. Száz-
tíz kutyánk van, öt alkalma-
zottra, illetve vagyunk még 
ketten, az édesanyámmal, ő 
nyugdíjasként munkálkodik 
a menhelyen, én pedig önkén-
tesként látom el az elnöki te-
endőket – főállásban édes-
apám vállalkozásánál dolgo-
zom. Vannak persze önkén-
tes segítőink is, de azért egy 
ilyen létesítmény nemcsak 
arról szól, hogy a kutyákat 
etetni, itatni, almozni kell. 
Rengeteg a papírmunka, és 
mindig elromlik valami, az-
tán állatorvoshoz kell menni, 
és közben folyamatosan csö-
rög a telefon – napi húsz-har-
minc hívás érkezik, van, hogy 

éjszaka is, és persze ünnep-
napokon: állatkínzást, elkó-
borolt állatot jelentenek be, 
vagy épp leadnak egy-egy 
kutyát az alapítványhoz, 
esetleg örökbe fogadnának. 
Ilyenkor, ünnepek előtt ren-
geteg ember akar megszaba-
dulni a kutyájától: duplájára 
ugrik a leadott állatok szá-
ma.

– Olyan nem fordult elő, 
hogy megtelt a menhely?

– A  menhely mindig tele 
van. Pengeélen egyensúlyo-
zunk: hány állatot tudunk 
még befogadni anélkül, hogy 
a többiek rovására menjen? 

Elsősorban azokért az állato-
kért vagyunk felelősek, aki-
ket már befogadtunk, ugyan-
akkor úgy érezzük: ha mi 
nem segítünk a leadni kívánt 
kutyákon, nagyon nehéz lesz 
a sorsuk. Tudni kell, hogy a 
kutyák falkában élnek, és 
hogy ne verekedjenek össze, 
egy kan mellé csak nősté-
nyek kerülhetnek. Ilyen ese-
tekben a kanok ivartalanítá-
sa sem jelent megoldást, főleg 
idősebb kutyáknál nem. Te-
hát nekünk a befogadásnál 
ezt is figyelembe kell venni.

– Az ünnep, a karácsony je-
lent-e változást a mindenna-
pokban?

A felelős állattartásról beszélgettük az érdi Sirius menhely alapítójával, Böjtös Andreával

Az a cél, hogy ne legyen ránk szükség
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– Akkor is ugyanúgy kint 
vagyunk a menhelyen, mint 
máskor, talán annyi a válto-
zás, hogy örökbefogadók 
nem jönnek. Karácsonykor 
ugyanis nem adunk ki állatot 
– nem szeretnénk, hogy az 
emberek hirtelen felindulás-
ból, egyéb ötlet híján lepnék 
meg kutyára nem vágyó sze-
retteiket egy-egy négylábú 
ajándékkal. Az állat nem já-
ték, nem ajándék, azt jól meg 
kell gondolni. Látogatni per-
sze jönnek, és ha valaki a ka-
rácsonyát a menhelyen sze-
retné tölteni, szeretettel vár-
juk. Ez persze nem gyakori, 
de előfordul. És jönnek per-
sze elvesztett kutyákért is. 
A szilveszterről pedig ne is 
beszéljünk: kész rémálom, a 
durrogtatástól megriadt 
ebek hanyatt-homlok mene-
külnek a kertekből.

– Három éve kötelező a ku-
tyák chipeltetése, így a kóbor 
állatok nagy eséllyel vissza-
kerülhetnek a gazdáikhoz. 
Hogy látja, ez javított valamit 
a helyzeten?

– Igen, de nemcsak ennek a 
szigorításnak tulajdonítom a 
változást, hanem annak a 
munkának is, amit az állat-

védők az elmúlt évtizedben 
végeztek. Az ivartalanítási 
akcióknak köszönhetően, 
amilyeneket mi is többször 
indítottunk, egyre kevesebb 
a gazdátlan állat az utcákon. 
Persze, szökött, kóborló ku-
tyák mindig vannak, de ke-
vesebb a nem kívánt alom, a 
kidobott kölyökkutya. Mi pél-
dául csak ivartalanított nős-
tényt adunk örökbe, ha pedig 
kölyköt visznek – akit még 
nem lehet ivartalanítani –, 
azt fél áron ivartalanítja egy 
éven belül az állatorvosunk. 

– Ha már itt tartunk: sosem 
fordult meg a fejében, hogy 
állatorvos legyen?

– Gondolkoztam rajta gye-
rekkoromban, de úgy érez-
tem: lelkileg nem bírnám a 
beteg állatok látványát, job-
ban mondva azt, ha nem tud-
nám őket megmenteni. Az 
állatok mellett nagyon fontos 
volt számomra az alkotás is: 
festettem, rajzoltam, főleg ál-
latokat. Így aztán a Kőrösi 
iskolából a képzőművészeti 
szakközépiskolába felvéte-
liztem, és bár nem nagyon 
biztatott senki, hogy elsőre 
bekerülhetek, mégis sike-
rült. Nagyon megszerettem 

ezt a nyitott, érdekes mű-
vészvilágot, jó eredményeim 
is voltak, így ezen a vonalon 
tanultam tovább: tervezőgra-
fikusként végeztem a képző-
művészeti egyetemen. Ez is 
szép időszaka volt az életem-
nek, bár kezdetben megvi-
selt az, hogy a tanáraim már 
nem fogják úgy a kezemet, 
mint a „kisképzőben”, ahol 
még terelgettek minket. Még 
egyetemre jártam, mikor a 
kilencvenes évek végén egy-
re nagyobb hangsúly került 
az állatvédelemre, egyre 
több embert mozgatott meg, 
és a törvényhozók is léptek: 
olyan jogszabály született, 
amely végre az állatok jogai-
ra is tekintettel volt. Persze 
azóta már elavult, és sokszor 
változtattak is rajta, de az 
alapokat legalább letették. 
Addig gyakorlatilag tárgy-
nak lehetett tekinteni az ál-
latokat, ez a törvény pedig a 
tartásuk számos területét 
szabályozta. Ez az időszak 
egybeesett az internet egyre 
szélesebb körű elterjedésé-
vel is, és én, akit ez a téma 
nagyon érdekelt, hirtelen 
számos állatvédővel kerül-
tem kapcsolatba. Belecsöp-
pentem ebbe a világba, anyu-
kámmal együtt: menhelyek-
re jártunk segíteni – akkori-
ban nagyon rossz körülmé-
nyek közt működtek, különö-
sebb támogatás nélkül –, és 
jött az ötlet: alapítsunk egy 
menhelyet Érden is. 2006 
előtt a városban nem volt 
ilyen intézmény, Székesfe-
hérvárra szállították innen a 
kóbor állatokat. Hogy ott mi 
történt velük, ki tudja… Ah-
hoz, hogy menhelyet hozhas-
sunk létre, először egy ala-
pítvány kellett, de ez sem volt 
egyszerű: két évünkbe telt, 
mivel kezdetben nem volt 
ügyvédünk. Egy támogatónk 
jóvoltából, aki biztosította 
számunkra a jogi segítséget, 
végül sikerült. Közben ledip-

lomáztam – a szakdolgoza-
tom is az állatokkal volt kap-
csolatos –, és egy reklámcég-
nél helyezkedtem el grafi-
kusként. Emellett az alapít-
vány megalapításán, majd a 
menhely létrehozásán dol-
goztam anyukámmal, aki 
többször is kilincselt az ön-
kormányzatnál, hogy támo-
gassák elképzeléseinket. 
2006-ban úgy döntött a vá-
rosvezetés: ha már ott a telek 
a 6-os útnál, finanszírozzák 
a menhelyet, ha mi segítünk 
a megtervezésében. Ez fan-
tasztikus volt, hiszen a mai 
napig is ritkaságszámba 
megy, hogy egy település sa-
ját költségvetéséből menhe-
lyet épít. Ez példaértékű tá-
mogatás. 

Megnyitottunk, elkezdtük 
a telep üzemeltetését, ahová 
beköltözött a gyepmesteri 
részleg is. Akkor már édes-
apám vállalkozásánál dol-
goztam, de eredeti szak-
mámmal, a tervezőgrafiká-
val sem hagytam fel: a mai 
napig én alakítom a Sirius 
arculatát, tervezem a plakát-
jainkat. Nem volt könnyű az 
indulás. Kezdetben nem vol-
tak alkalmazottaink sem, 
vért izzadtunk az első két 
esztendőben, és mindent tár-
sadalmi munkában, ingyen 
végeztünk. Mára jobb a hely-
zet, gyakorlatot szereztünk, 
öt munkatársunk is van, és 
természetesen az emberek 
hozzáállása is változott, 
ahogy a törvényi szabályo-
zás is. Tíz éve még elképzel-
hetetlen lett volna, hogy be-
kerüljön a hírekbe az, hogy 
valaki megkínzott vagy meg-
mentett egy állatot – akkor 
még ennek nem volt hírérté-
ke. Ma már igen. És ez azért 
a mi tevékenységünknek is 
köszönhető. Azt szoktam 
mondani: végső célom az, 
hogy ne legyen ránk szük-
ség, persze ki tudja, mikor 
következhet be…

– Mi a legnagyobb problé-
ma, mivel kell leginkább 
megküzdeniük a mindenna-
pokban? 

– Vannak emberek, akik 
nem szeretik és nem tarta-
nak állatokat. Ezzel nincs is 
probléma. Vannak azok, 
akik családtagként szeretik 
őket. És vannak a közömbö-
sek – ha ezek tartanak álla-
tot, az a baj. Nem gondolják 
át, hogy mivel jár: idővel, 
pénzzel, energiával. Sokkal 
kevesebb embernek kellene 
kutyát, macskát tartania, 
mert az a vége, hogy ő is 
szenved, meg az állat is. 
Vagy szökik, vagy szül, vagy 
éppen domináns, esetleg 
több odafigyelést akar a gaz-
dájától, aki ezt nem tudja, 
nem akarja megadni. Előfor-
dul az is, hogy nem viszik ál-
latorvoshoz a beteg jószágot, 
merthogy az drága. A felelős 
állattartáshoz az is hozzá-
tartozik, hogy tudom ma-
gamról, ha nem vagyok ké-
pes kielégíteni az állat igé-
nyeit, 

– Az ön kutyái kapnak ka-
rácsonyi ajándékot is?

– Nincs rá szükség: mindig 
kapnak meglepetésfalat-
kákat… így nekik minden 
nap karácsony.

Böjtös Andrea 1979-ben született, érdi családban nőtt fel. 
A Kőrösi iskola elvégzése után a képzőművészeti szakközép-
iskolába járt, majd a Magyar Képzőművészeti Egyetemen 
diplomázott, ahol tervezőgrafikusként végzett. Reklámcé-
geknél dolgozott, közben megalapította a Sirius Állat- és 
Természetvédelmi Alapítványt. 2006 óta működteti édes-
anyjával az állatmenhelyet, önkéntes elnökként, emellett 
édesapja vállalkozásában dolgozik. Tavaly elnyerték a Ma-
gyar Állatorvosi Kamara Év Menhelye-díját.

A Sirius állatmenhely 
örömmel fogad használt 
takarókat, kabátokat, ágy-
neműket, törölközőket: 
mindent, ami nem szivacs 
és toll, és a kutyák fekhe-
lyéül szolgálhat a hideg 
időszakban. 
A Sirius Állat- és Termé-
szetvédelmi Alapítványt 
az alábbi bankszámlaszá-
mon is támogatni tudják: 
10 4 0313 6 - 4953 49 49 -
49521015.

Andrea a képzőművészeti egyetemen végzett, szabadidejében fest

Elsősorban azokért az állatokért vagyunk felelősek, akiket már befogadtunk – mondja Andrea. A men-
helyen folyamatosan telt ház van
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Januártól kedvezményesen 
fürdőzhetünk Tatabányán; 
megérkezett az első négymilli-
árd a Modern Városok Program-
ban; Érd tájékoztatást kér a 
Százhalombattára tervezett gu-
mifeldolgozóról – többek közt 
ezek voltak a témái a múlt szer-
dai polgármesteri sajtótájékoz-
tatónak.

Huszonöt százalékkal olcsób-
ban vehetik igénybe 2016. január 
elsejétől a Tatabányai Gyémánt 
Fürdő szolgáltatásait az érdiek 

Ismét járható az M7-es 
December 8-án átadták a forgalomnak az M7-es autópálya felhaj-
tóját Székesfehérvár irányába, és az M7-es autópályán Székesfe-
hérvár felől érkezők is lehajthatnak Érdre. T. Mészáros András el-
mondta, hogy a forgalom megindult a Hegesztő utcában is, ám – 
mint a kihelyezett táblák is mutatják – ezt az útszakaszt csak célfor-
galom esetén lehet igénybe venni. Bár a téli üzem idején csak jár-
daépítés folyik, és nem lesz forgalomkorlátozás a Bem téren, attól 
még a munkaterület télen is munkaterület marad, így a sebesség-
korlátozás és az előzési tilalom továbbra is érvényben van.

Mi épül Battán? 
Mint a média hírül adta, használtgumi-feldolgozó üzemet léte-
sítene Százhalombattán egy szlovák–magyar cégcsoport, ami 
az érdieket is érintheti. T. Mészáros András ezzel kapcsolatban 
elmondta: írásban fordul Vezér Mihály százhalombattai polgár-
mesterhez, tájékoztatást kérve a projektről.
– Az érdi városvezetést nem kereste meg a befektető, magam 
is a sajtóból értesültem e szándékról. Bízom abban, hogy a kör-
nyezetvédelmi jogszabályok elég erősek ahhoz, hogy ha meg 
is épül az üzem, nem lesz miért aggódnia a lakosságnak, 
ugyanakkor mind az itt élőktől, mind a környezetvédelmi ható-
ságunknál felmerülnek kérdések, ezeket fogom eljuttatni Ve-
zér Mihályhoz. A válaszát ismertetni fogom majd a nyilvános-
ság előtt – mondta T. Mészáros András.

A Tatabányai 
Gyémánt Fürdő 
elérhetőségei:
2800 Tatabánya, Cseri u. 33. 
tel.: 34/309-390
e-mail: titkarsag@cserikft.hu
honlap: www.gyemantfurdo.hu
Az uszoda mindennap reggeltől es-
tig, az élményfürdő és szauna 
keddtől csütörtökig 13-tól 20 óráig, 
péntektől vasárnapig 9-től 20 óráig 
tart nyitva.

Olcsóbban fürdőzhetünk Tatabányán

Kérdések a tervezett gumifeldolgozó üzemről

Lukács Kármen elmondta: az érdiek kedvezményesen vehetik igény-
be a télen is nyitva tartó élményfürdő szolgáltatásait is

Az érdi közgyűlés novem-
beri ülésén – a képviselők 
egyhangú támogatása mel-
lett – módosította a helyi 
adókról szóló rendeletét. 
A helyi adózásról szóló tör-
vény kiegészítése szerint 
ugyanis az önkormányzat 
rendeletében jogosult a házi-
orvos és védőnő vállalkozók 
számára mentességet, ked-
vezményt megállapítani, fel-
téve, ha annak vállalkozási 
szintű iparűzési adóalapja az 
adóévben a nem haladja meg 
20 millió forintot. 

Ennek megfelelően 2016. ja-
nuár 1-jétől lehetőség van a 
település területén vállalko-

zóként működő háziorvosok, 
házi gyermekorvosok, illetve 
a védőnők részére – 20 millió 
forint bevételig adómentessé-
get, adókedvezményt megál-
lapítani. Fontos még, hogy 
gazdálkodó szervezetként 
vagy egyéni vállalkozóként – 
külön jogszabály alapján há-
ziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi alapellátási vagy 
védőnői tevékenységet végez 
és ennek megfelelően a nettó 
árbevételének legalább 80 
százaléka ezen tevékenység-
ből származik, az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár-
ral kötött finanszírozási szer-
ződés alapján, az Egészség-

biztosítási Alapból szárma-
zik. 

E mentesség bevezetése 
mintegy öt és fél millió forintot 
hagy jövőre a vállalkozó orvo-
soknál, védőnőknél, amit adott 
esetben fejlesztésekre fordít-
hatnak. Dr. Veres Judit orvos-
ként, valamint a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnö-
keként is üdvözölte a javasla-
tot, szerinte ugyanis meglehe-
tősen kellemetlen volt, hogy az 
OEP-finanszírozásból ipar-
űzési adóra is költeniük kellett 
a háziorvosoknak – most már 
az egészségügyi ellátás fej-
lesztésére fordíthatják ezt az 
összeget. n BE

Uniós források környezetvédelemre

Pest megyei tagozattal bővült az országos hatáskörű, környezetvé-
delmi tevékenységet folytató ÖTHÉT Egyesület, amelynek vezetőjét, 
Makai Ferencet mint Pingvin Pityut ismerhetik az érdi gyerekek. A ta-
gozat vezetőjévé Bada Zoltánt választották, aki korábban az érdi Fi-
desz zöld tagozatának elnöke volt, és évek óta foglalkozik környezet- 
és természetvédelemmel, szervez felnőtteknek és gyermekeknek 
„zöld” programokat, és tavaly kitüntették a Pest Megye Környezetvé-
delméért díjjal is. Mint Bada Zoltán lapunknak elmondta, a szervezet 
nemrég több millió forintos támogatást nyert egy uniós pályázaton, 
így még több érdi óvodához és iskolához juthatnak el tudatformáló, 
zenés-játékos programjaikkal. n Á. K.

Elengedik a háziorvosok iparűzési adóját

annak a megállapodásnak kö-
szönhetően, amit december 9-én 
írt alá a fürdő ügyvezetője és T. 
Mészáros András. A polgár-
mester emlékeztetett arra: a vá-
ros hasonló megállapodást kö-
tött korábban az agárdi Pop-
stranddal, a Budakeszi Vadas-
parkkal, illetve a törökbálinti 
játszóházzal, amelyeket mind 
kedvezménnyel látogathatnak 
az érdi bejelentett lakcímmel 
rendelkezők. 

– A fentiekhez most már a ta-
tabányai fürdő is csatlakozott. A 
létesítményt a város évi kétszáz-
ezer forinttal támogatja, cseré-
be ők huszonöt százalékos ked-
vezményt biztosítanak az érdi 
lakosoknak, akár egyedül, akár 
családosan látogatnak el hozzá-
juk – mondta a polgármester.

A 2009-ben megnyitott komp-
lexum uszodából, strandból és 
fürdőből áll; többek közt játszó-
házzal és wellnessrészleggel 
várja a látogatókat. Mint Luk
ács Kármen ügyvezető elmond-
ta, az érdiek kedvezményesen 
vehetik igénybe mind a télen is 

nyitva tartó élményfürdő, mind 
a strand, valamint a játszóház 
és a focipálya szolgáltatásait is. 

Megérkezett az első 
négymilliárd

Megérkezett Érdre a Modern 
Városok programban Érdnek 
ítélt negyvenmilliárd forint első 
részlete, azaz négymilliárd fo-
rint. Mint T. Mészáros András 
elmondta, Érd vezetése a Bel-
ügyminisztériumnak elküldte 
azokat a fejlesztési elképzelése-
ket, amelyeket ebből a négymil-
liárd forintból el tud indítani az 
önkormányzat. Egyik a Parkvá-
ros keleti oldalán lévő terület 
felszínivíz-elvezetése a papi föl-
dekig, ahol záportározót hozna 
létre a város, a másik pedig in-
gatlanvásárlás.

– A város három Búvár utcai 
telket kíván megvenni, hogy ott 
megvalósítsa a felső-parkvárosi 
oktatási központot. Ez mindösz-
szesen 37 ezer négyzetméteres 
terület, azaz közel négy hektár. 
A téglagyár durván 12 hektáros, 
Duna-parti területét is szeret-
nénk megvásárolni, az államtól 
kapott forrás segítségével – tette 
hozzá T. Mészáros András, meg-
jegyezve: a négymilliárd forint 

egytizedét, azaz négyszázmillió 
forintot a város elkülöníti a to-
vábbi tervezésre, előkészítésre. 
A Modern Városok programmal 
kapcsolatban a polgármester el-
mondta még: ennek keretében öt 
év alatt negyvenmilliárd forint 
érkezik Érdre, ami évi nyolcmil-
liárd forintra osztható, ám azt 
még nem lehet kiszámítani, hogy 
egy-egy évben mekkora összeg-
re is lesz szüksége a városnak.

– Felkészülünk arra, hogy 
2016-ban és 2017-ben jóval több 
pénzre lesz szükség, mint 8–8 
milliárd forint, hiszen mikor el-
indulnak a munkák és folyik a 
kivitelezés, a forrásokat is bősé-
gesen kell biztosítani. Reméljük, 

2019-ben és 2020-ban már csu-
pán pár milliárd lesz hátra a 
befejező munkálatokhoz – tette 
hozzá T. Mészáros András. 

Szerződéseket  
hosszab bí ta nak 

A polgármester röviden be-
számolt arról is, mi várható még 
az év utolsó képviselő-testületi 
ülésén: szeretnék folytatni az 
önkormányzat, a rendőrség és a 
polgárőrség együttműködését, 
így T. Mészáros András előter-
jeszti az újra megkötendő meg-
állapodás anyagát. Az ügyelet-
tel kötött szerződést – ami lehe-
tővé tette egy új orvosi jármű 
beüzemelését is – szintén meg 
kívánja hosszabbítani a város-
vezetés. A megyei jogú városok 
kezdeményezésére Érd is fel-
ajánlást kíván tenni a kárpátal-
jai magyarok megsegítésére, és 
elkészítik a 2016. évi munkater-
vet is.

– A közgyűlésen sor kerül a 
képviselők éves tevékenységé-
ről szóló beszámolójának elfo-
gadására is – zárta szavait T. 
Mészáros András.  n Á. K.
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Ünnepélyes keretek közt lezárták az Érdet, Diósdot 
és Tárnokot érintő csatornaberuházást. A 31,6 milli-
árd forintos, uniós támogatású projekt munkálatai 
befejeződtek, most még az uniós elszámolás és 
az ellenőrzés van hátra.

December 11-én lezárult az 
Érd és térsége szennyvíz-csa-
tornázási beruházás. Az ünne-
pélyes projektzáró rendezvé-
nyen elsőként Kovács Péter 
Barna projektvezető ismertet-
te röviden a három települést, 
Érdet, Diósdot és Tárnokot 
érintő nagyberuházást, a vízi-
közmű-társulat 2008-as meg-
alakulásától a 2010-es brüsz-
szeli jóváhagyáson át a kész 
szakaszok átadásáig, ami 
2013 novemberében kezdődött. 

– A projekt keretében meg-
épült egy tisztítótelep, ami 15 
ezer köbméter szennyvizet fo-
gad be naponta, de akár 22 
ezer köbméter befogadására is 
képes. A három településen ki-
épült a csatornahálózat is. Ér-
den 23, Diósdon 41, Tárnokon 
25 százalékosról 99 százalé-
kosra nőtt a csatornázottság 
aránya, és a kiépített gyűjtőve-
zeték hossza eléri a 440 kilo-
métert. Míg a beruházás előtt 
7310 ingatlan rendelkezett 
szennyvízcsatornával e há-
rom településen, a projektnek 
köszönhetően több mint há-
romszorosára, azaz 29 348-ra 
nőtt a számuk – ismertette a 
főbb adatokat Kovács Péter 
Barna, aki elmondta azt is: a 
beruházásban a 21 köztéri át-
emelő helyett már 85 üzemel, 
és átépült a dunai bevezető 

rendszer is, annak érdekében, 
hogy még tisztább legyen a fo-
lyó vize.

– A teljes támogatott prog-
ram 31,6 milliárd forintba ke-
rült, ebből a hálózat 26,27 mil-
liárd, a tisztítótelep 3,8 milli-
árd, a szolgáltatások (a terve-
zéstől a tájékoztatásig) 1,52 
milliárd forintba kerültek. 
Érdre ebből 25,14 milliárd, Di-
ósdra 3,75 milliárd, Tárnokra 
2,71 milliárd forint jutott. Ami 
pedig a forrásokat illeti, az EU 

fizette a beruházás 66, a kor-
mány a 12 százalékát, a többi 
pedig önerő és saját forrás volt 
– sorolta a projektvezető, aki 
beszélt arról is, hogy az építke-
zés alatt több mint száz kivite-
lező dolgozott egy időben; Ér-
den az utak 75 százalékát fel-
bontották, ugyanakkor 15 ki-
lométernyi új út is épült.

– Lakossági irodánkba 
nagyjából tízezer bejelentés, 
információkérés érkezett. 
Ezek közül mintegy 4200 volt 
a reklamáció, többségében 
az utakkal összefüggésben – 
jegyezte még meg Kovács Pé-
ter Barna, hangsúlyozva: az 
építményekre 3–5 év, a föld 
alatti csövekre 10 év, az utak 
süllyedésére 4 év, míg a bur-
kolatokra egy év garanciát 
vállaltak a kivitelezők. 

A projektvezető lapunknak 
elmondta azt is: bár a támo-
gatott beruházás most befe-
jeződött, a saját forrásból 
megvalósuló B program még 
zajlik. 

– Rendkívül jól kihasznál-
tuk a lehetőségeket, a támo-
gatási összeget 100 százalék-

ban felhasználtuk, hiszen be 
tudtunk emelni újabb és 
újabb kiegészítő projekteket, 
mint például a dunai beveze-
tés vagy átemelők felújítása. 
Pénzügyileg és a hatékony-
ságot tekintve is nagyon si-
keres volt a projekt – hangsú-
lyozta Kovács Péter Barna, 
aki kérdésünkre elmondta 

azt is: az uniós ellenőrzések, 
elszámolások most, azaz a 
lezárás után kezdődnek meg. 

– Azt nem lehet előre kije-
lenteni, hogy az unió nem ta-
lál majd kifogást, de azt el-
mondhatjuk, hogy minden-
ben a lehető legtökéleteseb-
ben kívántunk eljárni, és jól 
elkülönítettük, mit lehetett 
uniós és mit saját forrásból 
elvégezni – jegyezte meg, 
hozzátéve: bár a csatornázás 
teljes egészében megvaló-
sult, még mindig vannak 
olyan ingatlantulajdonosok, 
akik nem kötöttek rá a rend-
szerre. 

A projektvezető után a tele-
pülések polgármesterei „bú-
csúztatták” a beruházást. T. 
Mészáros András azt hang-
súlyozta, hogy a projekt egy 
3,5 millió köbméteres, föld 
alatti „szennyvíztó” megszű-
nését eredményezi, javítja az 
emberek életminőségét, és 
megalapozza a különböző inf-
rastrukturális fejlesztéseket.

– Ami pedig a kivitelezést 
illet, egy 2014. őszi helyi közvé-
lemény-kutatás alapján az em-
berek elégedettek az elvégzett 
munkával: 5-ös skálán több 
mint 4,5 pontra értékelték. 
Természetesen voltak kisebb-
nagyobb problémák, de ezt 
igyekeztek megoldani, és egy-
két kivételtől eltekintve sike-
rült is – zárta szavait a polgár-
mester, hangsúlyozva: a csa-
tornázás Érd tekintetében az 
évszázad beruházása volt.

Szolnoki Gábor, Tárnok 
polgármestere felszólalásá-
ban azt emelte ki: a nagyköz-

ség gyönyörű természeti kör-
nyezettel rendelkezik, lako-
sai is környezettudatosak, és 
a csatornázatlanság a tele-
pülés szégyenfoltja volt – 
mostanra azonban ez már a 
múlté.

– Izgalmas időszakon va-
gyunk túl, pozitív kép maradt 
meg a kivitelezőkkel kapcso-
latban, és büszkék vagyunk 
arra, hogy ez a projekt három 
település összefogásával va-
lósulhatott meg – zárta sza-
vait a tárnoki polgármester. 

Diósdot az előző polgár-
mester, Spéth Géza és utódja, 
Bogó László is képviselte. A 
jelenlegi polgármester el-
mondta, hogy a településen 
olyan szennyezetté vált ko-
rábban a talaj, hogy az egyik 
legnagyobb ivóvízbázisukat 
tizenkét esztendeje le kellett 
zárni, így nagyon fontos volt 
számukra e projekt megvaló-
sulása. Spéth Géza azt kíván-
ta, hogy a jövőben legyen ha-
sonló összefogás – és még 
sok sikerélmény – az önkor-
mányzatok között.

 n ÁDÁM KATALIN

A csatlakozásról Aradszki 
András energiaügyért fele-
lős államtitkár és Yvo de 
Boer, a Globális Zöld Növeke-
dési Intézet főigazgatója írt 
alá kétoldalú megállapodást 
2015. december 8-án, Párizs-
ban. Magyarország ezzel egy 
újabb jelentős előrelépést tett 
a szoros klímavédelmi 
együttműködés életre hívá-
sáért és a készülő új klíma-
egyezmény eredményes vég-
rehajtása érdekében. 

A Globális Zöld Növekedé-
si Intézet (Global Green 
Growth Institute; GGGI) egy 
zöld beruházások ösztönzé-
sét célzó, koreai székhelyű 

nemzetközi szervezet. Elsőd-
leges célja, hogy segítse a 
fejlődő és átmeneti gazdasá-
gú országokat az alacsony 
kibocsátású, zöld gazdasági 
fejlődés megvalósításában. 
Ehhez szakmai támogatást 
és hálózatépítési lehetőséget 
nyújt tagországai részére. 
Az országok új típusú gazda-
sági fejlődése a hosszú távú 
versenyképességet biztosít-
hatja, egyúttal a klímaválto-
zás elleni küzdelem legalap-
vetőbb eleme.

Az intézet szoros kapcso-
latban áll a nemzetközi klí-
mapolitikai tárgyalásokkal, 
az ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezményével. Mun-
kájával a készülő új párizsi 
egyezmény végrehajtását is 
támogatja, többek között a 
Tervezett Nemzetileg Meg-
határozott Hozzájárulások 
(INDC) gyakorlatba ültetésé-
vel, projekt-előkészítés út-
ján. 

A most aláírt megállapo-
dás az intézet és Magyaror-
szág jövő évtől megkezdődő 
együttműködésének felté-
teleit rögzíti. Hazánk a 
GGGI kulcsfontosságú mű-
ködési területei közül a víz-
gazdálkodás és az energia-
hatékonyság területein is 
kiemelkedő eredményekkel 

rendelkezik, amelyekre a 
szervezettel összefogva, a 
nemzetközi klímafinanszí-
rozási stratégia részeként 
kíván majd építeni. Az elkö-
vetkező években Magyaror-
szág klímapolitikai tevé-

kenységére alapozva példát 
mutathat más országoknak 
regionális és háromoldalú 
együttműködések kereté-
ben is – közölte lapunkkal a 
Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium.

Csaknem harmincezer ingatlant érintettek a munkálatok

Befejeződött a csatornaberuházás

Kitüntették munkájáért
Kovács Péter Barna projektvezető vehette át a Pest Megye 
Környezetvédelméért díjat a Pest Megye Közgyűlése és Pest 
Megye Önkormányzata által megtartott megyenapon, de-
cember 4-én. – Meglepett ez a kitüntetés, amit, úgy gondo-
lom, nem én kaptam, hanem a projektet véghez vivő csa-
pat, amely meg is érdemelte, hiszen nagyon hatékonyan, 
kevés hibával, jó eredménnyel tudta e projektet véghez 
vinni – fogalmazott Kovács Péter Barna.

A teljes támogatott program 
31,6 milliárd forintba került

Csatlakoztunk a Globális Zöld 
Növekedési Intézethez
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Úgy történt, ahogy számítottunk is rá: időnként 
könnyekig megkacagtatott, máskor meg bólo-
gattunk, ahogyan magunkra, szűkebb és tágabb 
környezetünkre és mindennapi gyűrődéseinkre 
ismertünk Lackfi János műveit „élőben” hallgatva. 
A költő-író múlt szerdán tartott telt házas irodal-
mi estet az érdi könyvtárban.

A harmincnál több kötetet 
megjelentető író, költő, mű-
fordító a Csuka Zoltán Vá-
rosi Könyvtárban irodalmi 
körutazásra hívta december 
10-én az érdieket, ami egy 
kicsit a „becsípődéseinkről”,  
azaz a mindennapi ügyeske-
déseinkről, a nyelv és a való-
ság útvesztőiben zajló bo-
lyongásainkról szólt. Mielőtt 
azonban a Milyenek va-
gyunk mi magyarok trilógi-
ából, a Szakimesék című 
könyvéből és az „újragon-
dolt”, a napjainkba „átülte-
tett”, áthangolt klasszikus 
versekre írt költeményekből 
felolvasott volna, Lackfi Já-
nos egy kicsit mesélt saját 
életéről is. 17 évig tanított a 

Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen, máig keresve a 
választ a kérdésre, hogy az 
írást kell-e tanítani, meg le-
het-e tanulni, vagy elég, ha 
az ihlet csak úgy „lecsap” az 
égből? 

Egyébként is: a gyerekek 
értelmezésében a „rendes” 
író a halott író, főleg azért, 
mert nem gondol már sem-
mit, így könnyebb is talál-
gatni, mire gondolt, amikor 
művét megírta – úgysem til-
takozhat! Több mint 30 köte-
te jelent meg, felét gyerme-
keknek, felét felnőtteknek 
írta, noha bármelyik köny-
vét mindegyik korosztály 
szívesen olvassa. Évente 
száznál több közönségtalál-

kozón vesz részt: így kap 
visszajelzést saját munkás-
ságáról, másrészt ő maga is 
felhívja a figyelmet az iroda-
lom, az olvasás jelentőségé-
re. Azt is elárulta: nemrégen 
még büszke ötgyermekes 
családapaként mutatkozha-
tott be, ám a tizenhárom 
éves beidegződés után most 
azt kell megszoknia, hogy 
már hatgyermekes apa: fél 
éve megszületett hatodik 
gyermeke egyébként csak 
három héttel fiatalabb az 
első unokájánál. Az idillikus 
karácsony nehezen képzel-
hető el egy nagycsaládnál, 
amelyben folyton jön valaki 
valahonnan vagy megy va-
laki valahová, és mintegy 
furcsa artistamutatvány-
ként valaki mindig lefelé zu-
han, de ez nem baj, ha min-
dig van egy kéz, amelyik 
idejében elkapja. Olykor egy 
újszülött vagy a család leg-
kisebb tagja jobban megtart 
minket, felnőtteket, sőt 
gyakran a legsötétebbnek 
tűnő mélységekből is előbb 
felemelnek minket, mint 

gondolnánk – mondta az író, 
aztán felolvasta Zsámbéki 
kör című versét, ami a Csalá-
di kör aktualizált változata. 
Következett még a Nagy 
László: Adjon az Isten, meg 
József Attila: Altató című 
versének ihletésére szüle-

tett Lackfi változat, az Apám 
kakasa című kötetből, amit a 
költő Vörös Istvánnal közö-
sen írt. A két fiatal költő 
könnyed, zseniális egysze-
rűséggel értékeli át a viszo-
nyunkat a nyelvhez, irodal-
munkhoz, amint a klasszi-
kus költők verseit a mai ma-
gyar valóságra „hangszere-
lik” át. Elmesélte még Cipri-

án postás történetét a hu-
morral gazdagon fűszere-
zett Szakimesék című köte-
téből, végül pedig következ-
tek a megunhatatlan és 
szinte kiapadhatatlan igaz 
mesék arról, milyenek is va-
gyunk mi, magyarok? A ha-
sonló címmel: „Milyenek a 
magyarok” 2012-ben megje-
lent könyv 25 ezer példány-
ban fogyott el, angolra, len-
gyelre is lefordították. 

Ebben a kötetben, amit ha-
sonló témájú, két másik is – a 
Milyenek még a magyarok és 
a Három a magyar igazság 
– követte, Lackfi János ön-
iróniával tárja elénk a nem-
zeti tudatunkról alkotott, 
klasszikus sztereotípiákat, 
de a mindennapi, apró moz-
zanatokat is, amelyekbe 
mindannyian könnyedén be-
leképzelhetjük magunkat. 
Mégis olyan szerethető hu-
morral összegezi e tipikus 
szituációkat, hogy mosolyra, 
kacagásra késztetnek ben-
nünket, hiszen akár itt is, 
velünk is megtörténhettek 
volna... n BÁLINT EDIT

Mintha a reneszánsz vagy a romantika korából csöppent volna ide, 
ráadásul egy elképesztően hosszú nyakú lanttal érkezett, hogy a zene 
szárnyain egy rövid időre visszarepítsen bennünket a reneszánsz és a ro-
mantika korába. Benkő Mihály a múlt héten különleges muzsikával lepte 
meg érdi hallgatóságát. 

Többféle változata ismert. 
Van belőle hosszú „zsiráf-
nyakú”, de jóval kisebb 
nyakkal is készültek, attól 
függően, hogy olasz, francia 
vagy német földön használ-
ták. Európában a 13. szá-
zadtól tűnt fel, majd a 16–17. 
században a nyugati zene-
kultúra nagyra becsült és 
sokoldalúan használt pen-
getős hangszere lett. A lant 
a reneszánsz és a romanti-
ka egyik közkedvelt húros 
hangszere, de később vala-
miért – talán túlságosan 
halk hangzása miatt – fele-
désbe merült. A 17. századi 
zenével egyébként is csak 
alig harminc éve kezdtek el 
komolyabban foglalkozni, 
de a lantmuzsika továbbra 
is rétegzenének számít, ke-
vesen művelik és hallgatják 
– tudtuk meg Benkő Mihály 
fiatal zenésztől, aki a Zenei 

klub sorozatban, december 
7-én volt az érdi Zenei 
Könyvtár vendége. 

Azt is elárulta, azért ját-
szik többnyire olasz zenét, 
mert az ő hangszerére csak 
olasz szerzők írtak műve-
ket. A franciák a barokk 
lantot alkalmazták, míg a 
német stílus a kettő egyve-
lege volt. Benkő Mihály 
hosszú nyakú, pengetős 
hangszere azonban több 
mint két méter hosszú és 
tulajdonképpen a gitárra 
hasonlít, csupán kicsit más 
az alakja és persze jóval 
hosszabb a nyaka. Húrjai 
leginkább bélből készül-
nek, amit egy olasz cég 
gyárt és meglehetősen drá-
gán lehet hozzájutni, de ez 
nemcsak napjainkra jel-
lemző – árulta el a zenész –, 
mert a lantozás már a kö-
zépkorban is felért egy ló 

tartásának költségeivel. Ma 
Magyarországon iskolai 
keretek között nem oktat-
nak lantot, így legtöbb lant-
zenész gitárral kezd, aho-
gyan Benkő Mihály is. A fia-
tal művész a főiskolán hal-
lotta meg először a lantmu-
zsikát, és annyira megtet-
szett neki a hangzása, meg 
a barokk zenevilág is közel 
állt hozzá, hogy elkezdett 
foglalkozni vele, majd kül-
földön is eltöltött egy évet, 
hogy jól megtanuljon a 
hangszeren játszani. Angli-
ában természetesen az an-
gol lantos muzsikát sajátít-
hatta el, és az ott töltött 
időszak rendkívül tanulsá-
gos volt számára. A lantmu-
zsika egyébként roppant 
lágy és viszonylag csendes, 
ezért a zenekari muzsikára 
egyáltalán nem alkalmas, 
leginkább a főúri otthonok-

Érdi közönségtalálkozó Lackfi János József Attila-díjas költővel, íróval

Ciprián postás rajongásai és a kihangosított gyerekhangok

Lackfi János

Benkő Mihály és egy elfelejtett hangszer a Zenei klubban

Egykori főúri otthonok lantmuzsikájával zárták az évet

TÁJÉKOZTATÓ
Dr. TEREMI FERENC

szülész-nőgyógyász szakorvos
MAGÁNRENDELŐ – ÉRD, DIÓSDI ÚT 36.

HPV és Chlamydia Vizsgálati Centrum
nőgyógyászati rákszűrés, UH-diagnosztika,

várandósgondozás, fogamzásgátlás (tabletta/
tapasz/gyűrű/spirál/injekció/sürgős), szokványos

nőgyógyászati problémák

Rendelési idő 2016. januártól változik!
Szerda 17.30–19.30, Szombat 08.30–10.30

Bejelentkezés: Tel:06/30-2070681
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ban kisebb kamarazeneka-
rok segítségével, tánczene 
kísérésére alkalmazták, de 
voltak olyan akadémiák, 
ahol a vendégek kellemes 
lantzene mellett filozofál-
gattak és folytatták le tudo-
mányos eszmecseréjüket. 

Még a lantra írt zene kot-
tája is eltér a többitől, mert 
öt helyett hat vonalon sze-
repelnek a hangjegyek. Ki-
zárólag világi zenét játszot-
tak rajta, és az is érdekes, 
hogy igen rövid zeneművek 
születtek lantra. Mivel 
halk, inkább rövid, medita-
tív zenéket írtak rá a zene-
szerzők. A pengetése az uj-
jak hegyével történik, így 
lágyabb hangon szólal meg. 
A legismertebb az olasz és 
a francia lantzene. Előbbi 
az operák hatására extra-
vagánsabb lett, a francia 
inkább elegánsabb, vissza-
fogottabb zenét képvisel eb-
ben a stílusú muzsikában. 

Benkő Mihállyal Lehotka 
Ildikó zenepedagógus be-
szélgetett és az est résztve-
vői természetesen élőben is 
hallgathattak lantzenét. 
Főként olasz szerzők műve-

iből csendült fel néhány, a 
reneszánsz és a romantika 
korát idéző, kellemes, medi-
tatív hangzású, lantra írt 
zenemű. 

A Zenei klub jövőre is iz-
galmas, érdekes progra-
mokkal várja majd az ér-
deklődőket.

n (BE)

Ugyanott, ahol most a huszadik, a művelődési 
ház galériájában nyílt meg két évtizeddel ezelőtt 
az érdi művészeti alapítvány első csoportos 
tárlata. Ennyi idő alatt sok minden változott: sok 
új kiállító csatlakozott, de vannak néhányan, akik 
akkor is és most, a huszadik kiállításra is elhozták 
alkotásaikat. 

A kilencvenes évek elején, 
amikor dr. Tállai Katalin, az 
alapítvány megálmodója és 
létrehozója az első csoportos 
tárlat megnyitását felvetet-
te, nem kis meglepetést kel-
tett művészi körökben. Leg-
többen attól tartottak, hogy 
a sokféle stílus, szellemiség 
és gondolatvilág, a műfajok 
kavalkádja meg az alkotók 
különbözősége inkább ká-
oszt, semmint harmóniát 
vagy kellemes élményt köz-
vetít majd a közönség felé. 
Katalin szerencsére hajtha-
tatlan volt. Dacára annak, 
hogy több mint tizenhét éve 
nincs már közöttünk, az ál-
tala létrehozott Poly-Art és 
annak összművészeti szelle-
misége, Somfai Istvánnak 

hála – aki gondjaiba vette az 
alapítvány irányítását – 
nemcsak életképes maradt, 
hanem folyamatosan bővül 
is az alkotói kör. 

Így érkezett el az immár 
huszadik csoportos, sokszí-
nű, sokarcú tárlat is, amely 
már korántsem szokatlan és 
legkevésbé idegen Érd kul-
turális életében. Idén össze-
sen huszonnyolc alkotó je-
lentkezett különböző techni-
kájú és témájú festménnyel, 
grafikával, kisplasztikával, 
kerámiával és ötvösművel. 
A december 11-ei megnyitón 
Somfai István köszöntőjét 
követően a Benkóczy házas-
pár dalai varázsoltak benső-
séges hangulatot, majd Ma
jorné Bániczki Julianna 

művészettanár értékelte a 
tárlatot. – Örömmel töltötte 
el a szívemet ez a csodálatos 
színvilág, a munkákból ára-
dó vidámság – mondta, arra 
is emlékeztetve, hogy a két 
évtizeddel ezelőtt indult 
Poly-Art minden művészeti 
ágat szeretett volna megszó-
lítani. – Jól tudjuk: Érdnek – 
dacára annak, hogy megyei 
jogú város – sajátos falusias 
jellege és története van, és 
még ma is gyakran szokták 
faluként emlegetni. Ám ez a 
kiállítás éppen azt igazolja, 
hogy tovább lehet lépni! Na-
gyon jó a kritika, mert arra 
ösztönöz, hogy feljebb emel-
kedjünk, és hozzunk valami 
mást: tárjuk ki a város kultú-
rájának zártságát és kötött-
ségét, de kapcsoljuk hozzá 
városunk falusias meghitt-
ségét és intimitását is. 

A technikai sokféleség va-
lóban jellemzője a tárlatnak 
– folytatta –, de a technika 
csupán eszköz. Jól tudjuk, 
mindig vannak múló divatok, 
amikor más és más az éppen 
felkapott technika – mondta 
Majorné, visszaemlékezve 

arra, hogy ifjú korában a 
rajztanára fanyalogva lesö-
pörte az asztalról a pasztell-
kréta készletét „vacak, vér-
szegény, kispolgári akármi-
nek” nevezve, pedig az itt 
látható pasztellképek is cso-
dálatos példái annak, meny-
nyi mindent ki lehet fejezni 
ezzel az egyszerűnek tűnő 
technikával. A szecesszióról 
is csak rosszat hallottunk – 
fűzte hozzá a művészettanár 
– sőt kijelentették, ne is fog-
lalkozzunk vele, mert ilyen 
gyakorlatilag nincs is – pedig 
bizony divatba jött, és hoz-
zánk is elért! A mai alkotók 
azonban már jóval több mű-
vészeti hatásnak vannak ki-

téve, nem beszélve arról, 
hogy közben megjelent a fotó, 
amely sokat változtatott az 
emberek látásmódján, adott 
is rengeteg lehetőséget. Az 
emberi kéz vonását azonban 
nem helyettesíti semmi. Ami-
kor vászonra vagy papírra 
kerül bármilyen eszközzel 
egy kép, elkészül egy szobor 
vagy kerámia, tulajdonkép-
pen átmegy az emberi lélek 
szűrőjén – mondta a művé-
szettanár. 

Eőry Emilnek köszönhető 
– aki a kiállítás rendezését 
vállalta –, hogy valójában a 
sokféle technikából, szemé-
lyiségből, életkorból, ambíci-
óból és indíttatásból fakadó 
művek ilyen szépséges har-
móniában találkoznak; ér-
demes elidőzni valamennyi 
előtt. Fontos, hogy impulzu-
sokkal, információáradattal 
teli világunkban tényleg meg 
tudjunk állni egy alkotás 
előtt, időt adva magunknak 
ahhoz, hogy elmerüljünk a 
látványban, majd a lelkünk-
ben megőrizve, magunkkal 
vihessük.

n BÁLINT EDIT

Huszonnyolc alkotó a Poly-Art huszadik, jubileumi kiállításán

Az emberi kéz vonását nem helyettesíti semmi!

Technikai sokféleség jellemzi az 
alkotásokat 

Különleges hangszerén külföldön tanult meg játszani 

Benkő Mihály és egy elfelejtett hangszer a Zenei klubban

Egykori főúri otthonok lantmuzsikájával zárták az évet

KARÁCSONYI VÁSÁR a lakótelepi
HÚS-, HENTESÁRU

üzletben: Érd, Béke tér 7.
Hétfő-Péntek: 7–18.30, Szombat: 7–13, Vasárnap: Zárva

Az árváltozás jogát fenntartjuk. Erzsébet-utalványt elfogadunk!

Marhapacal 1198 Ft

Marha-, pulykahús széles választékban! Sertés belsőség kapható!
Kocsonyahús és zsírszalonna kapható! Füstölt húsok széles

választékban kaphatók!

Comb, lapocka
és dagadó 1099 Ft/kg

Tarja 1069 Ft/Kg
Karaj 1198 Ft/kg
Karajfilé 1498 Ft/kg
Tarjafilé 1298 Ft/kg
Oldalas 1069 Ft

Lehúzott félsertés
rendelhető 899 Ft/kg

Sertés Csirke

Egész 749 Ft/kg
Comb 699 Ft/kg
Szárny 649 Ft/kg
Mell 1099 Ft/kg
Mellfilé 1398 Ft/kg
Farhát 199 Ft/kg

Tanyasi csirke kapható!

30
93

65

Kacsacomb 1899 Ft
Kacsamellfilé 2598 Ft
Kacsaháj 848 Ft
Kacsa szárnytő 699 Ft

Házi hurka 998 Ft/kg
Sütőkolbász 1298 Ft/kg
Házi disznósajt 1998 Ft/kg
Füstölt paraszt

májas 1450 Ft/kg
Füstölt kolbászok 1099 Ft/kg-tól
Kolbászhús rendelhető 899/kg

Kacsa

Fontos Önnek a minőség? Az egészség? A jó ízek?

(Érd, Felső u. 56.) (A pékség mellett)

Sok finom kóstolóval,
különlegességekkel, kedves,
segítőkész kiszolgálással várjuk!
(tartósítószermentes, házias ízvilág,
hagyományos eljárással)

Töltse meg kosarát nálunk!

30
93

41
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EMLÉKNAP AZ ELHURCOLTAKÉRT
2016. január 10., vasárnap

8 órakor

SZENTMiSE az újvárosi Jézus Szíve templomban

10 órakor

iSTENTiSZTELET ÉS KOSZORúZáS
a Kálvin téri református templomban

11 órakor

KOSZORúZáS az Elhurcoltak emlékművénél

Köszöntőt mond:
T. MÉSZáROS ANDRáS polgármester

Megemlékező beszédet mond:
PERGEL ANTAL, a „Malenkij robot” emlékbizottság 
elnöke, történész

Közreműködik:
SZIRMOK PEDAGÓGUS ÉS VÁROSI NŐI KAR
Karnagy: Gáborné Harmath Aliz 

12 órakor

A SZEPES GyUlA MűVElŐDÉSI KöZPONtbAN

ELHURCOLTAK 
címmel részletek az érintettek visszaemlékezéseiből

Előadják: PiKALi GERDA és RÉKASi KáROLy

Gyűjtötte és feldolgozta lendvai tímár Edit 
Színpadra állította tollár Mónika

A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 
tanulóinak műsora
Felkészítő tanár: dr. Srágliné Molnár beáta

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.

A film sci-fi, ám alapvető-
en mégis dráma. A történet 
középpontjában egy fiatal 
lány áll (Brit Marling), aki a 
bolygók megszállottja. Ép-
pen egyetemi felvételének 
megünnepléséről tart haza 
autójával, amikor a rádió-
ban meghallja a hírt: új boly-
gót fedeztek fel a Naprend-
szerben, amely az égen is 
látható. Az eget kémlelve 
belerohan egy gépkocsiba, 
amelyben egy híres zene-
szerző (William Mapother) 
tart haza családjával. A bal-
esetet csak ők ketten élik 
túl. Négy év börtön után, lel-
kiismeretével viaskodva, tet-
téért továbbra is büntetni 
akarja magát, nehéz munkát 
végez és megkísérli az ön-
gyilkosságot is. Végső elke-
seredésében a megbocsátást 
keresve meglátogatja az 

egyetlen embert, aki feloldo-
zást adhat, a zeneszerzőt, 
aki teljes letargiában tölti 
azóta napjait. A lány első al-
kalommal megijed a férfitól, 
és takarítónak vallja magát, 
ezután minden héten nála 

takarít, egyben újra életet 
lehel a férfiba. Kettejük kö-
zött bensőséges viszony ala-
kul. Mikor feltárja múltját, a 
férfi eltaszítja magától. A 
baleset éjszakáján felfede-
zett bolygóról kiderül: nem 
más, mint a Föld tükörképe. 
A média folyton a témát fejte-
geti: Az egyes ember hogyan 
reagálna, ha szembetalál-
kozna hasonmásával? És mi 
van, ha az új Föld különbözik 
a másiktól? Mi van tehát, ha 
a lány tükörkép énje nem 
hallgatja a rádiót azon a vég-
zetes éjszakán, és nem törté-
nik meg a tragédia?

A film egésze elgondolkod-
tató, képvilága (Mike Cahill), 
zenéje (Fall on Your Sword) 
is különleges élmény, nemhi-
ába aratott szenzációs sikert 
az amerikai Sundance film-
fesztiválon 2011-ben.

FILM

Felettünk 

a Föld

Karácsonyi 
halászlékóstoló

forralt borral, bejglivel, műsorral.

Az Érd és Környéke Horgászegyesület és 

az Érdi Pincetulajdonosok Egyesülete 

szeretettel várnak minden érdi lakost 

zenés karácsonyi rendezvényükre 

a Szepes Gyula Művelődési Központ elé 

2015. december 19-e 13 órára.

A hagyományoknak megfelelően 

fellép Szigeti Eszter és Varga Zoltán. 

A halat Érd Város Önkormányzata biztosítja, 

bejglivel és péksüteménnyel  

az érdi cukrászok kedveskednek!

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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Azt mesélték Ófaluban, 
hogy egy temetésen az új 
(érdi illetőségű) pap a szer-
tartáson rác nyelven imád-
kozott. Megkerestem az 
érintettet és kiderült: 
egy szó sem hangzott el 
András bácsi temetésén 
rácul. „Ma már senki 
sem beszéli talán azt a 
nyelvet.” Ez tehát egy 
újabb szóbeszéd csu-
pán. Sajnos. Viszont 
maga a lehetőség, hogy 
a pap valamelyik nem-
zetiség nyelvén tartja a 
szertartást, imádkoz-
nak vagy énekelnek a 
hívek, alkalmat adott 
nekem arra, hogy a ré-
gebbi plébánosokról 
kérdezzek. Többek kö-
zött arról is, akit már 
személyesen ismertem. 
Róla mondta az egyik 
beszélgetőtársam, hogy 
„már harminc éve halt 
meg a plébános úr”.

Mit sem változik  
a világ

Lassan két emberöltővel 
ezelőtt (amennyiben 25 évet 
veszünk a szokásos számí-
tás szerint egy emberöltő-
nek) a kies Baranyából in-
dultunk hazafelé. Felüdülés 
volt a minden változatossá-
ga ellenére monoton műem-
lékvédelem napi rutinja 
után/helyett néhány napot 
Pécsett, Siklóson, Mecsek-
nádasdon, a villányi, palko-
nyai pincesoron vagy a 
Márévár ásatásán tölteni, a 
fővárostól távoli tájon, ame-
lyet csak Kodolányi egyké-
ző/nyomorúságos ormánsá-
gi történeteiből, vagy a má-
sik végletként a Quinque 
Ecclesiae római kori óke-
resztény vagy Fünfkirchen 
régészeti emlékeiről szóló 
szakcikkekből, esetleg a pé-
csi török kori emlékek feltá-
rásán és restaurálásán dol-
gozó kollégák ebédszüneti 
sztorijaiból ismerhettem. 
Akkortájt találták és kezd-
ték meg a régészek a közép-
kori pécsi egyetem ásatását. 
Hallottam a gimnáziumban 
Janus Pannoniusról, Panno-
nia dicséretéről – de nem a 
Mátyás király udvarában 
ta r tóz ko dó  G a le ot to 
Marzióhoz írott epigrammá-
ja volt a tankönyvünkben. 
Az ugyanis így szól: „Ábécé-
re tanítod a gyermekeket, 

Galeotto; / Oktass hajfestést, 
s fölvet a pénz mihamar”.
Ilyesmiről beszélgettünk a 
hosszú autóbusz-utazás so-
rán útitársammal.

Erre mondta Farkas Atti-
la, hogy „mit sem változik a 
világ”. Odafelé úton ugyanis 
a papok közül ő ült mellet-
tem. Mindenhová magával 
vitte a fényképezőgépét, 
mert a hiteles Petőfi-arcké-
pet kereste – Orlai Petrich 
Soma festette portrékra va-
dászott. Vegyes társaság 
utazott a műemlékvédelmi 
tanácskozás színhelyére, 
Pestről Pécsre – mivel a ta-
nácskozás témája a „katoli-
kus egyházi műemlékek ak-
tuális helyzetének áttekinté-
se” volt. Az ilyen kiszállás 
(hivatalos út) alkalom volt 
arra, hogy a munkatársak 
unalomig látott ábrázata he-
lyett másokkal, új arcokkal 
találkozzék az ember.

Megállunk Érden?
Sovány, barázdált arcú, 

szemüveges férfi kérdezte a 
különjárat vezetőjét. Máso-
dik napja voltunk lényegé-
ben egy társaságban, de va-
lahogy nem figyeltem föl 
erre az átlagos termetű, 
szürke ruhás emberre. Vala-
mivel fiatalabbnak láttam 
apám koránál. Már őszülő, 
gyérülő haja simán hátrafé-
sülve, szarukeretes a szem-
üvege – semmi feltűnő. De ő 
is Érdre igyekszik. Bemutat-
koztunk egymásnak és így 
lettem Füstös Antal akkori 
érdi plébános útitársa.

A múltkor említettem, 
hogy alkalmanként, még né-
hányszor találkoztunk, 

ameddig még itthon volt. A 
dolgok természete szerint 
nem ő jött hozzánk látogató-
ba, én kerestem fel őt Ófalu-
ban, a plébánián – elvégre 

én akartam beszélgetni 
vele. De ez később volt, 
most az úton még csak 
ismerkedtünk. Újfalu-
ban lakva, természete-
sen nem az ófalusi temp-
lomba jártam. Azt vi-
szont már világosan ér-
zékeltem, hogy a falu, a 
néhány évvel később 
városi rangot kapott 
Érd, már nem falu. Alig 
néhány év elég volt ész-
revennem, hogy ezen az 
önmagában meghason-
lott településen már 
nem érvényesülnek a 
falusi lét előnyei, de már 
fellelhetőek a városi 
életforma hátrányos je-
lenségei. Ezért volt külö-
nösen méltánylandó 

Füstös plébános úr igyeke-
zete, hogy a céltalanul (is) 
éldegélő fiataloknak értel-
mes elfoglaltságot, őket ér-
deklő programokat szerve-
zett. Itt-ott még ma is emle-
getik a pincében volt súly-
emelő edzéseket.

Azután, néhány év múlva 
új plébánost kapott Ófalu. 
Idővel eljutott a hír hozzám 
is, hogy „a Füstös disszi-
dált”… Nem ő volt az egyet-
len, akinek az életében ab-
ban az időben távolabbi is-
merősök számára váratlan 
fordulat következett be. Még 
a közelebbi ismerőseim, ’56 
után néhány évvel később le-
tartóztatott barátaim is ért-
hetetlenül viselkedtek a hat-
vanas évek második felében. 
Füstös atyáról csak sokkal 
később hallottam, amikor az 
ófalusi templom új toronysi-
sakot kapott. Tőle.

A kilencvenes évek elején 
sorra jelentek meg az üldö-
zött papok sorsát ismertető 
dokumentumkötetek, akár a 
horogkereszt, akár a vörös 
csillag diktatúrájának áldo-
zatai voltak. Úgy emlék-
szem, akkoriban, ott olvas-
tam a volt ófalusi plébános-
ról. Ő, személyes találkozá-
saink alkalmával politikáról 
csak annyit említett, hogy a 
háború előtt a Kisgazda 
Párttal volt kapcsolatban. A 
forradalomról és azt követő-
en a letartóztatásáról, meg a 
15 éves börtönítéletről nem 
esett szó.

Ki érti a másikat?
Nemrégen alkalmam volt 

beszélgetni egy, a 17–18. 
századi vallásos mozgal-
makat kutató akadémikus-
sal. Beszélgettünk erről-
arról és közben megemlí-
tettem, hogy amikor TDK 
pályázaton jutalmazott ta-
nulmányt írtam a pesti 
Szent Rókus kápolna épí-
téstörténetéről, alkalmam 
volt a 18. századi járványok 
elmúltával 1711-ben épített, 
majd 1740 után bővített 
épület történetét korabeli 
levelekből, hivatalos ira-
tokból és a Historia domus 
bejegyzéseiből kibogozni. 
Akkor találkoztam először, 
1959-ben, mekkora hátrány 
a nyelvek nem ismerete. A 
nyelvtudás hiánya, bármi-
lyen régebbi történet meg-
értéséhez. Nem készültem 
történésznek – de ez nem 
mentség. Németül és latinul 
is kellett volna tudnom a hi-
teles fordításhoz, de ehhez 
az akkor még latin nyelvű 
katolikus szertartásokon, 
a ministráláshoz szüksé-
ges latinságom édeskevés 
volt. Nem is jutottam volna 
semmire, ha nem kaptam 
volna segítséget a bölcsész-
kar nyelvi tanszékeitől, rá-
adásul a korabeli hivatalos 
nyelvet és az írott szöveg-
ben alkalmazott rövidíté-
seket is ismerő specialis-
táktól.

Ebben a beszélgetésben 
említette a Professzor úr, 
hogy Bél Mátyás (akinek a 
nevét ugyan ismertem) egy-
formán tudott magyarul, 
szlovákul, latinul és néme-
tül. Én csak magyar fordí-
tásban olvastam az Érdről 
írott sorait, talán ezért vet-
tem előre most a magyart. 
A Felvidéken, Pozsonyban 
mindhárom nyelven beszélt 
mindenki, a latin pedig a 
hivatalos nyelv volt. Csak 
1844-től lett hivatalos nyelv 
Magyarországon a magyar, 
addig a latin volt az. Ezért, 
és a nemzetiségi öntudat 
megerősítésének jeleként 
szoktam megemlíteni, hogy 
Érden Hegedűs(ovits) plé-
bános 1841-ben tartotta az 
első magyar nyelvű szer-
tartást Ófaluban.

Miért kellett ezt felje-
gyezni a Háztörténetbe? 
Válaszol erre a korabeli la-
kosság összetétele.

A régi Érd lakóiról
Nem becsülhetjük túl sem 

az ország, sem a város (ko-
rábban falu) életében bekö-
vetkezett törést, pusztítást, 
amelyet a megszállások 
okoztak. Kijutott nekünk bő-
ven: mongol/tatár, török, né-
met/náci, orosz/szovjet.

A korábbi évszázadok so-
rán Érd lakossága katolikus 
magyar volt. Erről tanús-
kodnak a különböző okleve-
lekben, periratokban, ha-
gyatéki és egyéb vagyonlel-
tárakban megtalálható, la-
tin nyelvű szövegekben fel-
bukkanó magyar személy-
nevek. Az 1526-ban kezdődő 
török/muszlim másfél év-
század első napjaitól kezdve 
elűzte, legyilkolta vagy el-
hurcolta az itt talált népes-
séget, majd helyébe az eset-
leg ott maradt (kis)ázsiai 
vagy balkáni népcsoportok 
mellett a birodalom más vi-
dékeiről származó népcso-
portokkal telepítették be. 
Német (dunai sváb) nemzeti-
ségűek mellett görögkeleti 
szerbek és katolikus rácok a 
déli végekről, északról szlo-
vákok – és mellettük vissza-
települt vagy ide költözött 
magyarok népesítették be 
Érdet, amely azonban mind-
végig magyar település volt, 
a sokszínű, vegyes eredetű 
lakossága ellenére.

Az elmúlt évszázadokban, 
mivel nem léteztek védőoltá-
sok és a különféle háborús-
kodások, dúlások teret en-
gedtek a járványoknak, in-
gadozott a településeken 
élők lélekszáma. Ha az 
imént említett éveket néz-
zük, a következő adatokat 
találjuk:

1830-ban 2443 fő, 1831-ben 
a kolerajárvány elvitt 516 főt.

1840 körül a 3000 főnyi la-
kosságból 2000 illír („vagyis 
pápista rác”), 700 német, 200 
magyar és további 50 zsidó 
és egyéb, görög ortodox, re-
formátus, evangélikus.

És ebben a környezetben 
határozott úgy az érdi plé-
bános, hogy a szertartások 
nyelve 1841-től a magyar 
(is). A templomi szertartá-
sok nyelve neuralgikus kér-
dés volt azelőtt és torzsalko-
dásokra adott okot a későb-
bi években is.

De erről majd más alka-
lommal. 

n VOTIN JÓZSEF

Emlékezzünk régiekről

„Harminc éve halt meg a plébános úr”

Füstös Antal (1919–1985), Érd-Ófalu plébá-
nosa 1965–1977-ig
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. december 16-tól december 27-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

KARÁCSONYVÁRÓ
Kreatívsarok, Mesefalva, 
Hadikfalvi Betlehemes
Ajándéktárgyak és díszek ké-
szítése, interaktív mese és ki-
állítás Szép Adrien bábkészí-
tővel. Szervező az Érdi Buko-
vinai Székelyek Egyesülete, 
közreműködik a Bukovinai 
Székely Népdalkör. A progra-
mokra a belépés ingyenes!
December 20-án, vasárnap 15 órától

KIÁLLÍTÁS

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Imák kéznyomokban és só-
hajokban
Tanos Miklós fotókiállítása.
Megtekinthető 2016. január 8-ig

KAMARATEREM
Poly-Art Alapítvány csopor-
tos kiállítása

Megtekinthető 2016. január 4-ig

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

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
A szeretet ünnepén
Előadó: Sall Margit
December 21-én, hétfőn 17 órakor

ELŐZETES

SZILVESZTERI BÁL
Büfé, tombola, élőzene
Közreműködik a ROZBORA 
zenekar. Belépőjegy 4000 Ft. 
Jegyek csak elővételben kap-
hatóak. Telefon: 06 23 364 097 
vagy 06 30 597 8817.
December 31-én, csütörtökön 20 órá-
tól

ARCOK ÉS PILLANATOK
M. Nagy Péter és Szirmai 
Klára fotókiállítása
A tárlatot megnyitja Wegenast 
Róbert. Közreműködik Fejes 
Szandra (ének).
2016. január 7-én, csütörtökön 18 
órakor

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Bakó Beatrix 
06 23 365 490/105

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

PROGRAM

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 23–27. 
ZÁRVA

2015. december 30– 
2016. január 3. ZÁRVA

Zenei Könyvtár, 
Jószomszédság Könyvtára 

és Parkvárosi Könyvtár
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

Kéri Mihály festőművész ki-
állítás-megnyitója
Köszöntőt mond T. Mészáros 
András polgármester.
A kiállítást megnyitja P. Szabó 
Ernő művészettörténész.
Közreműködik Györffy Ger-
gely (hegedű).
December 18-án, pénteken 18 órakor

30
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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 21., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Jazzland ism. 36. rész
20:00  Kézilabdamérkőzés ism. 

Érd–DVSC-TVP
21:30  Közlekedés XXI. 15/10. 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 22., KEDD
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  FényKép kulturális magazin
20:00  Vámos Miklós műsora 37. rész
20:55  Labdarúgómérkőzés ism. 

Érd–DTC Futball Kft.
22:35  Örökségünk 15/10. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
23:05  Polgártárs Vallás, nemzetiség, 

civil társadalom
23:35  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
23:50  Híradó

  DECEMBER 23., SZERDA
19.00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás Sportmagazin
20:00  Emberek a havason fekete-

fehér, magyar filmdráma, 
R: Szőts István

21.30  KalandoZoo 37. rész
22.00  Híradó
22:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22.30  Mozgás sportmagazin
23:00  Tea két személyre 37. rész
23.30  Polgártárs Vallási, nemzetiségi, 

civil társadalom
 0:00  Híradó

DECEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
19.00  Tea két személyre 38. rész
19.30  Sztárportré 25. rész
20.00  Zorro színes, magyarul 

beszélő,olasz-francia kaland-
film,12 éven felülieknek R: 
Duccio-Tessari

21:55  Örökségünk 15/10. rész
22:25  FényKép kulturális magazin
22:55  Tea két személyre 38. rész
23:25  Mozgás Sportmagazin
23:55  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

DECEMBER 25., PÉNTEK
19:00  Jazzland 37. rész
19:30  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:45  Tea két személyre 38. rész
20:15  Árvácska színes, magyar 

filmdráma,12 éven 
felülieknek, R: Ranódy István

21:30  Tea két személyre 38. rész
22.00  Mozgás sportmagazin
22:30  Istenember animációs film

DECEMBER 26., SZOMBAT
19.00  Globo Világjáró 1. rész
19:30  Örökségünk 15/10. rész 

Ismeretterjesztő sorozat
20:00  Emberek a havason fekete-

fehér, magyar filmdráma, R: 
Szőts István

21:30  Párbeszéd beszélgetés aktuális 
témákról

21:45  Istenember   animációs film
22:40  Globo Világjáró 1. rész

DECEMBER 27., VASÁRNAP
19:05  Illényi Katica koncert
21.05  Árvácska színes, magyar 

filmdráma, 12 éven felülieknek, 
R: Ranódy István

22.20  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

22.35  Tea két személyre 38. rész

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

Műsoron:  híres olasz és spanyol témájú áriák

Közreműködnek: Ambrus Orsolya, Bojta Zsuzsanna, 
Komáromi Márton, Mikecz Kornél, Pölcz Zsuzsanna, 

Stiblo Anna - ének
továbbá a kibővített Érdi Kamarazenekar 

(művészeti vezető: Rédai Erzsébet) és a Törökbálinti Vegyeskar 
(karigazgató Vékey Marianna)

Vezényel: Héja László

A belépés díjtalan, az ülőhelyeket 
a Támogató Kártyák vásárlásával biztosíthatják...

A Támogató Kártyák elővételben az érdi zeneiskolában és a helyszínen kaphatók. 
Adományokat is köszönettel fogadunk a zenekar közhasznú céljaira 

a helyszínen és a következő számlaszámon:  
Érdi Kamarazenekar (Erste Bank) 11600006-00000000-03784743  

A koncert támogatói: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
Lukin László Művészeti Iskola,  Szepes Gyula Művelődési Központ, 

Érdi Újság, Érd TV, Gestalt Team Kft.

2016. január 8-án, pénteken 18 órakor,
a Szepes Gyula Művelődési Központ

nagytermében (Érd,  Alsó u. 9.)

Az Érdi Kamarazenekar

ÚjÉvi SpAnyol-olASz               
operA GálAeStje
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NE ENGEDJÜNK A MOCSOKNAK!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

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

KIBŐVÜLT AZ ÉTH SZOLGÁLTATÁSA
Szennyvízszippantáshoz is hívható az ÉTH 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Az ÉTH sajtószolgálata       

FELHÍVÁS
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyes használatára

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zott idejű, gyes, gyed idejé-
re, várhatóan 2018.12.15-ig 
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-
zástól 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 06-23-365-785-os 
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/123/559-7/2015., vala-
mint a munkakör megneve-
zését: tanító.
• Elektronikus úton Rozgo-
nyi János Igazgató úr részé-
re a batthyany.erd@gmail.
com e-mail 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
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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.

Az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A HISZ érdi szervezetével közösen,

2015. december 19-én, szombaton 10–12 óráig

k a r á c s o ny i 
r u h a o s z t á s t  t a r t

a Diósdi út 35-ben (régi Érusz udvar),
ahol férfi-, női-, gyermekruhák, cipők és 
gyermekjátékok között lehet válogatni.

M i n d e n k i t  s z e r e t e t t e l  vá r u n k !

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
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Ismét kicsinek bizo-
nyult az érdi Gyer-
mekkönyvtár, olyan 
sokan jelentkeztek idén 
a december elejére 
meghirdetett mese-
mondóversenyre. 

Ezúttal Mátyás királyról 
szóló mesét vagy meserészle-
tet vártak az alsó tagozatos 
tanulóktól. Jöttek is, összesen 
huszonkilencen, hogy össze-
mérjék képességeiket.

Az érdi Csuka Zoltán Vá-
rosi Könyvtár Gyermek-
könyvtárában hagyomány, 
hogy december elején mese-
mondóversenyre várják a kis-
iskolás diákokat. Igaz ugyan, 
hogy a mese kortalan, a fel-
nőttek is szívesen hallgatják, 
de mégis inkább az alsós kor-
osztályhoz áll a legközelebb, 
talán az ő lelküket érinti meg 
leginkább, hiszen a világról, 
önmagukról és egymásról a 
meséken keresztül tudnak is-
mereteket szerezni és mivel a 
mesék tanulságosak, haszno-
sak is számukra.

Idén Mátyás királyról szóló 
mesét vagy meserészletet 
vártak a kisdiákoktól. Úgy tű-
nik, testhezálló témát találtak 
a gyermekkönyvtárosok, 
mert a jelentkezők száma vá-
rakozásukon felüli volt: hu-
szonkilencen vállalkoztak 
arra, hogy nagyközönség 
előtt mondják el kedvenc me-
séjüket, és noha még csak al-
sósok, sokukon már most lát-
szott, nem most kezdték a 
mesemondást. A magabiztos 
és élvezetes előadáshoz na-
gyon fontos, hogy maga a szö-
veg már olyan ismert legyen a 
fellépő számára, hogy a hall-
gató elhiggye: belülről jön 
minden szava, mintha a saját 
gondolatai lennének. A lé-
nyeg, hogy egyszerűen el kell 
varázsolni a hallgatóságot, no 

meg persze a zsűrit, akkor is, 
ha már tizedszer kell meg-
hallgatnia ugyanazt a mesét! 
Ez a december 9-ei versenyen 
sokuknak remekül sikerült. 
Nem csoda, hiszen több olyan 
diák is akadt, aki már koráb-
ban is sikeresen szerepelt me-
semondóversenyeken.

Dózsa Lajos, a zsűri elnöke 
kiemelte: nem elég jó mese-
mondónak lenni, a rutinos elő-
adónak a váratlan helyzetek-
re is fel kell készülni: például 
arra, hogy hirtelen elfelejti a 
szöveg folytatását, vagy a kö-
zönség soraiban mozgolódás 
van. A gyakorlott fellépő úgy 
lép túl ezeken a szituációkon 
mintha észre sem vette volna. 
Bár a helyezések is fontosak, 
de Dózsa Lajos szerint min-
denki győztesen, élmények-

kel, újabb ismeretekkel, tu-
dással gazdagodva mehetett 
haza a versenyről. A zsűri-
nek, amelynek tagjai Nida 
Judit, a könyvtár igazgatóhe-
lyettese és Szabó Andrea 
könyvtáros voltak, elnöke pe-
dig Dózsa Lajos magyar sza-
kos pedagógus, korántsem 
volt könnyű felállítani egy 
rangsort, de több szempontot 
is figyelembe véve mégis sike-
rült a nagyon jókból kiszűrni 
a legjobbakat.

Amíg a zsűri tanácskozott, 
a negyedikes Micskó Angéla 
villámgyorsan felvázolta, mi-
ről szól az általa elmondott 
Három bakkecske című mese 
és elárulta, hogy bár szívesen 
mond mesét, ha könyvet vesz a 
kezébe, inkább egy izgalmas 
regény mellett dönt. n B.Á.

I. helyezést ért el: Horváth Levente 3. o. (Batthyány), 
Medveczki Máté 3. o. (Kőrösi), Nagy Zsófia 2. o. (Érdligeti)
II. helyezést ért el: Mák Virág 4. o.(Kőrösi), Micskó Angéla 4. 
o. (Érdligeti), Varga Bercel István 2. o. (Kőrösi)
III. helyezést ért el: Mozol Katalin 3. o. (Gárdonyi), Török Szo-
fi 2. o. (Érdligeti), Tóth Nóra 3. o. (Teleki)
Dicséretben részesült: Kapuvári Márton 4. o. (Bolyai)

Horváth Levente a Batthyány Ál-
talános Iskolából jött és első lett

Micskó Angéla második lett a 
Három bakkecske című mesével

Mindenki győztesen, élményekkel, újabb ismeretekkel gazdagodva 
mehetett haza a könyvtárból

Várakozáson felüli volt a részvétel a meseversenyen

Mátyás király és a 29 mesemondó

A KLIK Érdi tankerülete 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

TANÍTÓ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 
közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok: napközis munkaköri feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola, tanítói szakképzettség,
büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai 

önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, diplomák 
másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legko-
rábban 2016. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 18. A pályáza-
ti kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó 
Piroska nyújt, a 06-23-365-140-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Pintérné 
Bernyó Piroska részére a gardonyi.erd@gmail.com e-mail címen 
keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 22.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A-alapján

ÁLLÁST HIRDET
INTÉZMÉNYI TAKARÍTÓ 

munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/B
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: takarítói feladatok
Illetmény és juttatások: az 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az 

irányadók
Munkakör betöltésének feltételei: 

• 8 általános iskolai végzettség 
• magyar állampolgárság 
• büntetlen előélete

A pályázat benyújtásának feltételei: önéletrajz, végzettséget 
igazoló bizonyítvány másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legko-
rábban 2016. február 1-jén tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 18. A pályáza-
ti kiírással kapcsolatos további információt Pintérné Bernyó 
Piroska igazgató nyújt a 23/365-140-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: 
• postai úton, a pályázat Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Gimnázium címére történő megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi 
Géza út 1/b) 
• elektronikus úton gardonyi.erd@gmail.com e-mail címre

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 22.
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Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskolában már 
december 12-én beköszöntött a karácsony. 
Igaz, nem az angyalok hozták a meglepetése-
ket, hanem gimnazista diákok, de az öröm így is 
hatalmas volt: minden gyerek neki szóló, szívből 
jövő ajándékot kapott.

Többéves hagyomány, 
hogy a Százhalombattai 
Széchenyi István Szakkö-
zépiskola és Gimnázium 
(SZISZKI) 9–10. osztályos 
diákjai megajándékozzák 
a Móra iskolába járó gye-
rekeket. Azért épp őket, 
mert e tanulásban akadá-
lyozott, értelmi fogyaté-
kos gyerekek között sok a 
mélyszegénységben élő, 
akiknek nemhogy kará-
csonyuk, de meleg cipő-
jük vagy vacsorájuk 
sincs.

– Én mindennek na-
gyon örülök, ami a cso-
magban van! – mondta 
lelkesen egy nyolcgyer-
mekes családban élő kis-
lány, aki a pólók mellett 
iskolai kiegészítőket és 
csokoládét is talált az 
ajándékzacskóban. Má-
sok focilabdának vagy 
épp hátizsáknak, a kicsik 
játékoknak örülhettek.

A SZISZKI-s diákok, pe-
dagógusok nemcsak szemé-
lyes ajándékokkal készül-
tek: az egész iskolát bevon-
ták az adománygyűjtésbe, 
így több zsáknyi játék, ru-
hanemű is érkezett múlt 
szombaton a Móra iskolába, 

amit szintén szétosztanak a 
családok között.

– Kilencedikes-tizedikes 
gyerekeket vonunk be ebbe 
a karácsonyi akcióba, a na-

gyobbak bánatára. Muszáj 
válogatnunk, mivel minden 
évben rengeteg a jelentkező 
– mondta Hrudáné Floch 
Magdolna, a SZISZKI igaz-
gatóhelyettese, aki kilenc 
osztállyal érkezett idén a 
Mórába.

– Nemcsak az a célunk, 
hogy segítsünk ezeken gye-
rekeken, hanem az is, hogy a 
hozzánk járó diákok köze-
lebb kerüljenek a sérült fia-
talokhoz, és megtapasztal-
ják: a környezetükben olya-
nok is élnek, akiknek egy 
tábla csokoládé sem jut Mi-
kulás napján. Mikor elme-
gyünk innen, egy kicsit átér-
tékelik az ajándékozás fo-
galmát, azt, hogy szabad-e 
mérgesnek lenniük amiatt, 

hogy nem kapják meg a 
legújabb mobiltelefont. 
Sok előítéletet is leépít ez a 
találkozás, hiszen ilyen-
kor a diákok nemcsak 
ajándékoznak, hanem el is 
beszélgetnek az ide járó 
fogyatékos gyerekekkel – 
hangsúlyozta az igazgató-
helyettes.

– Amit mi itt kapunk, az 
a szeretet meg a kedves-
ség – mondta az egyik ki-
lencedikes lány, Kata. – 
Ezek a gyerekek igazából 
nem is különböznek tő-
lünk, talán csak annyi-
ban, hogy sokkal nyitot-
tabbak, barátkozóbbak – 
tette hozzá barátnője, Kit
ti. Társaikkal együtt nem-
csak egy-egy osztályhoz 
látogattak el, hanem min-

den terembe bekukkanthat-
tak, megismerkedhettek az 
itt tanuló mintegy nyolcvan 
gyerekkel, és végezetül kö-
zös énekléssel búcsúztak az 
iskolától, no meg azzal az 
ígérettel: jövőre újra vissza-
jönnek. n ÁDÁM KATALIN

A Marianum Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskola december 11-én 
tartotta hagyományos ad-
venti műsorát és vásárát, 
melynek harmadik alkalom-
mal adott otthont a Szepes 
Gyula Művelődési Központ.

Az épület előtt a felső tago-
zatos tanulók angol nyelvű 
karácsonyi dalokkal fogad-
ták a vendégeket. A művelő-
dési ház előterében a vendé-
gek szebbnél szebb portékák-
ból válogathattak a karácso-
nyi díszektől az apró ajándé-
kokig, amelyek mindegyikét 
a diákok, a szülők és az isko-
la dolgozói készítettek.

Délután 5 órára a nézőtér 
zsúfolásig megtelt. Takácsné 
Tóth Noémi igazgatónő, majd 
Hajdu Ferenc atya köszöntő 
szavait követően léptek szín-
padra a tanulók. A  műsor 
igen változatos volt.

Elsőként a Marianumban 
működő Nagy-Siba Néptánc-
együttes lépett színpadra, 
mely már számos megméret-
tetésen ért el sikereket. Saját 
tájegységükről, a Mezőföld-

ről mutatták be azokat a figu-
rákat és lépéseket, amelyek-
kel az elmúlt tanévben ismer-
kedtek meg. Három sváb 
néptáncot is láthattunk a né-
met nemzetiségi nyelvet ta-
nuló diákok előadásában. 
Két színdarab kapott helyet a 
műsorban: a 4. b osztályosok 
előadásukban osztályuk vé-
dőszentjéről emlékeztek 
meg, az alsós drámaszakkö-
rösök pedig Fésüs Éva egyik 
meséjét vitték színre. A 4. a 
osztályosok karácsonyi dalo-
kat adtak elő furulyán, majd 
a felső tagozatosok verses-
zenés összeállítása követke-
zett. Az adventi műsort két 
idegen nyelvű előadás zárta: 
a 2. a osztályosok furulyáz-
tak, német nyelven énekeltek 
és mondtak verset, majd kö-
zel hetven alsó tagozatos és 
5. osztályos kisdiák lépett 
színpadra, és énekelt együtt 
egy angol nyelvű karácsonyi 
dalt.

A Marianum iskola ezzel a 
sokszínű műsorral kívánt ál-
dott karácsonyt a tanulók-
nak és családjaiknak.

Az alsós drámaszakkörösök Fésüs Éva meséjét vitték színre

Advent a MarianumbanVannak, akiknek nem jut más ajándék

Különleges karácsony

Közelebb egymáshoz. Sok előítéletet 
is leépít ez a találkozás

ÁllÁlddlldooddottootttttt kaakarraaráárráccáácssccsoossonnoonyynnyttyyt
éssés bollolddlldooddoggoog újjúj évvévettet kííkívvíívánnán aaazzzaaz

miiminniinddnndeeddenneen muumunnuunkknnkaakkattaatááttárráárssrrsaassa!
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Roma képzési program indul
Jó hírrel érkezett Rafael Attila, az Érdi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke az ez évi közmeg-
hallgatásra: már január közepén elindulhat az a 
képzési program, amelyben azok a 25 év felettiek 
vehetnek részt, akiknek az általános iskolai vég-
zettséghez az utolsó kettő, a 7–8. osztály hiányzik. 
Akik részt vesznek az egy évig tartó oktatásban, 
havonta 50–60 ezer forint támogatásban is része-
sülnek, később pedig a szakmát is tanulhatnak.

Még soha nem volt ekkora 
az érdeklődés az önkormány-
zat közmeghallgatásán, mint 
az idén – ezt maga az elnök 
mondta december 10-én a 
résztvevőket köszöntve, majd 
azonnal megosztotta velük a 
nagyszerű hírt: már január-
ban elindulhat az a képzési 
program, amelyben a romák 
is részt vehetnek.

Elsősorban azokra számí-
tanak, akik hajlandóak visz-
szaülni az iskolapadba, és 
vállalják, hogy egész évben 
kitartanak az elhatározásuk 
mellett, hajlandóak tanulni és 
ezért áldozatot hozni. Attól 
sem kell tartaniuk, hogy köz-
ben nem lesz, aki a családot 
eltartja, mert a képzésben 
részt vevőket havi 50–60 ezer 
forint közötti megélhetési tá-
mogatás is megilleti – tájékoz-
tatta a közmeghallgatás 
résztvevőit Rafael Attila, hoz-
zátéve: nagyon fontos viszont, 
hogy az, aki vállalja a prog-
ramban való részvételt, nem 
állhat meg félúton, mert ha 
abbahagyja és nem tesz záró-
vizsgát, vissza kell fizetnie az 
addig felvett támogatási ösz-
szeget!

Aki viszont megszerzi a 
nyolcosztályos bizonyítványt, 
máris kitanulhat egy olyan 
szakmát, amellyel már jóval 
nagyobb esélye lesz a munka-
erőpiacon. Az általános isko-
lai képzés egyik feltétele, 
hogy a jelentkező regisztrált 
munkanélküli legyen, de aki 
még nem jelentkezett be a 
munkaügyi központba, ezt 
bármikor megteheti, ebben a 
Cigány Tanács is szívesen se-
gít – mondta a roma önkor-
mányzat elnöke.

Rafael Attila hozzáfűzte: ez 
egy kiváló lehetőség a felzár-
kózásra és feltétlenül élni kell 
vele minden olyan roma fiatal-
nak, aki korábban abbahagy-
ta az általános iskolát, és 
most hiába szeretne elhelyez-
kedni, képzettség nélkül szó-
ba sem állnak vele a munkál-
tatók. Pedig a romák is dol-
gozni akarnak, ők is becsüle-
tes munkából szeretnének 
megélni, de ehhez a tanuláson 
át vezet az út, és ebben min-
den segítséget megad az Érdi 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat – hangsúlyozta az 
elnök.

n ÁBRAHÁM

Szinte mindenre kiterjedő, 
részletes beszámolót tartott 
Weszelovits Istvánné, az 
Érdi Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke a közel-
múltban megtartott közmeg-
hallgatáson. A beszámolóból 
kiderült, a horvát önkormány-
zat igen aktív tevékenységet 
folytat a városban.

Minden hónapban összeül a 
vezetőség, hogy megvitassák 
az aktuális kérdéseket, majd 
megbeszélik a következő havi 
programokat és teendőket. 
Idén májusban szabadkai és 
nagybecskereki vendégeket 
fogadtak Szerbiából, akik 

Bogner Mária halálának év-
fordulóján megtartott ünnepi 
istentiszteleten, majd később 
a Szőlővirág ünnepen vettek 
részt.

Kiválóan működik az Igraj 
kolo nemzetiségi tánccsoport, 
idén is számos fellépésük volt, 
valamennyi hagyományőr-
zéssel összefüggő városi ren-

dezvényen részt vettek. Min-
den második héten horvát 
táncházba várják az érdeklő-
dőket az egykori ófalusi isko-
lában. Augusztusban meghí-
vást kaptak Bátyára, ahol 
szintén fellépett a táncegyüt-
tes a település nagyszabású 

rendezvényén, majd augusz-
tus 15-én Ercsiben szerepel-
tek.

Szeptemberben egy emlé-
kezetes, rengeteg élménnyel 
teli horvátországi kirándulá-
son vettek részt, amely során 
több jelentős horvátországi 
várost megtekinthettek, és a 
tengerben is gyönyörködhet-
tek. Zadarban is jártak, ahol 
rendkívül jó kapcsolatokra 
sikerült szert tenniük és úgy 
tűnik, egyre közelebb kerül a 
lehetőség, hogy Érdnek hor-
vátországi testvérvárosa is 
legyen a közeljövőben.

Sikeres volt a horvát nem-
zetiségi délután a művelődési 
központban, így a jövőben is 
szeretnének hasonló rendez-
vényt szervezni. December-
ben az ófalusi adventi sétára 
készülnek, amely igen nép-
szerű az érdiek körében, vala-
mint részt vesznek Ercsiben 
is egy hagyományőrző kará-
csonyi ünnepségen.

A Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke beszámo-
lója végén röviden felvázolta a 
jövő évi terveket is, amelyek-
ből a jól bevált programok 
2016-ban sem fognak hiá-
nyozni.

n BE

Táska, erszény, bankkártya – biztos jó helyen van?
Fényárban úszik a város, 

már most felfokozott ünnepi 
hangulatban vannak az em-
berek, az átlagosnál több időt 
töltenek vásárlással, és ter-
mészetesen több készpénzt 
is tartanak maguknál.

A rendőrség, mint minden 
évben, az idén is felkészült az 
adventi időszakban megerő-
södött forgalom ellenőrzésé-
re, valamint a bevásárlóköz-
pontok környékén a szoká-
sosnál gyakrabban járőröz-
nek, és visszatérően ellenőr-
zik a karácsonyi vásárok, pi-
acok környékét. Ugyanakkor 
az év végi ünnepekhez köze-
ledve a rendőrség nagyobb 
létszámban van jelen az Érdi 
Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén zajló ren-
dezvényeken is. Ám nem sza-
bad megfeledkeznünk arról, 
hogy az ünnepekre nemcsak 
a rendőrök, hanem a bűnel-
követők is készülnek!

A karácsonyi forgatag, a 
csomagokkal megpakolt 
gépjárművek kedvező alkal-
mat kínálnak a „könnyű” lo-

pásokhoz, autófeltörések-
hez. Különösen a nagyobb 
bevásárlóközpontokban, il-
letve azok parkolójában, pia-
cokon, zsúfolt tömegközleke-
dési eszközökön lehet számí-
tani a tolvajok felbukkanásá-
ra. A mi dolgunk elsősorban 
az, hogy a bűncselekmények, 
szabálysértések megelőzése 
érdekében legyünk a szoká-
sosnál is körültekintőbbek és 
óvatosabbak! Az elkövetők a 
lopás végrehajtásához gyak-
ran szorosan a sértett mellé 
vagy mögé állnak, majd egy 
óvatlan pillanatban kiemelik 
a mobiltelefont, pénztárcát a 
hátizsákból, külső kabát-
zsebből, a vállra akasztott 
táskából, vagy a kosár, bevá-
sárlókocsi tetejéről. Ha meg-
löknek, nekünk jönnek, le-
gyünk gyanakvóak, és azon-
nal nézzük meg, megvan-e a 
pénztárcánk! Lehet, kényel-
metlen, de megéri, ha a na-
gyobb tömegben táskánkat 
elöl viselve közlekedünk, és 
iratainkat, értékeinket egy-
mástól elkülönítve egy belső, 

jól zárható zsebben vagy tás-
kában hordjuk.

Gyorséttermekben, szóra-
kozóhelyeken jellemző elkö-
vetési mód, amikor a fel-
akasztott kabátokból, a 
székre tett táskákból kieme-
lik az erszényt. Ilyenkor jel-
lemzően elterelik a tulajdo-
nos figyelmét, és közben el-
lopják a fogasra felakasztott 
holmikat, értékeket. Fontos 
még, hogy parkoláskor ne 
hagyjunk semmi olyat az 
utastérben, ami értéket sejte-
tő csomag, mert előfordulhat, 
hogy valóban csekély értékű 
az a tárgy, amiért betörik az 
autó ablakát, viszont ezáltal 
jóval tetemesebb kárt okoz-
nak a sértettnek.

Városunkban az Érdi 
Rendőrkapitányság a helyi 
polgárőrökkel együttműköd-
ve biztosítja, hogy mindenki 
számára áldott és békés le-
gyen az ünnepre való készü-
lődés. Ha mégis megtörténne 
a baj, hívja ingyenesen a 107-
es, illetve 112-es segélyhívó 
számot! n BÁLINT

Hagyományőrzés új kapcsolatokkal

Horvát közmeghallgatás

Weszelovits Istvánné (középen) elmondta: a közeljövőben horvát-
országi testvérvárosa is lehet Érdnek

KollégáKat KeresünK!
Ha voltakmár amúltban sikereid és újra
át akarod élni, ha képes vagy elfogadni
egy jó vezető iránymutatását, ha egy
ütőképes csapatra vágysz és értékes

neked egy jó márkanév, akkor

JelentKeZZ!
Dósa András - Irodavezető
Tel.: +36 70 442 7058

Immo1 Érd
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Gyerekzsivajtól volt hangos december 12-én a 
Vörösmarty gimnázium díszterme: itt tartotta 
hagyományos karácsonyi ünnepségét az Ága-
Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete. A délután 
programja idén is bőséges volt: bábelőadás, 
közös éneklés, koncert, kézműveskedés szerepelt 
a kínálatban, mindez a tagcsaládok jóvoltából.

Volt, aki süteményt hozott, 
a büfében segédkezett, mások 
a kézműveskedést irányítot-
ták vagy éppen szavaltak, 
énekeltek, zenéltek a többiek-
nek. A közös munkából csak-
úgy kivette mindenki a részét, 
mint a mulatságból, és aján-
dék is így juthatott a gyere-
keknek.

– Tavaly bevezettük a mi 
cipősdoboz-akciónkat: aki 
akar, ajándékcsomagot állít 
össze, elhelyezi az e célra kije-
lölt asztalon, ahonnan vá-
laszthat helyette egy másikat 
– nyilatkozta lapunknak az 
egyesület elnöke, Tóth Andor, 
hozzátéve: szervezetüknél 
már hagyomány, hogy a kará-

csonyi ünnepségen ajándék-
kal köszöntik azokat a csalá-
dokat, ahol az elmúlt eszten-
dőben kisbaba született. – Év 
közben több helyről is szok-
tunk kapni adományokat. 
Ezekből is összeállítunk aján-
dékcsomagokat, amelyeket a 
most velünk ünneplő tagcsa-
ládjaink vihetnek haza. Idén 
nagyobb mennyiségű könyv-
felajánlást kaptunk, így köny-
vek is kerülhettek a csoma-
gokba – mondta Tóth Andor.

Az Ága-Boga egyesületnek 
kétszáz tagcsaládja van – 
nemcsak Érdről, hanem a 
környező településekről és 
Budapestről is –, és itt nem-
hogy a három-, de még az öt-

gyermekes família sem ritka. 
A nyolcadikos Ricsit és négy 
testvérét például az édesap-
juk egyedül neveli. Miközben 
a többi gyereknek segédke-
zett ajándéktartó dobozka 
készítésében, Ricsi lapunk-
nak arról mesélt, hogyan ün-
neplik a karácsonyt.

– Apu süt-főz mindenfélét, a 
nővéremmel. Idén már én is 
besegítek, mert már én is tu-
dok sütni. A karácsonyfát – 
amit én szerzek be – a nővé-
remmel és a bátyámmal dí-
szítjük, 23-án éjjel, hogy mire 
a kisöcsém felkel, ez a megle-
petés fogadja. Szenteste jön 
az ajándékozás: a legkisebb 
testvérem játékot kap, mi pe-
dig a hobbinkkal vagy a tanul-
mányainkkal kapcsolatos 
dolgot. Én nagyon szeretnék 
majd egy robogót a szülina-
pomra, így karácsonyra azt 
kapom, hogy apukám befizet 
KRESZ-re – tette hozzá Ricsi.

Előfordul az is, hogy a csa-
lád a nagyszülőkkel összefog-
va oldja meg az ajándékozást. 
Mint egy ötgyermekes anyu-
ka mondta, így megoldható, 
hogy mindenkinek teljesüljön 
az álma. És persze vannak 
más furfangok is: – Szeren-
csére ma már nagyon jó minő-
ségű használt holmikra is 
szert lehet tenni, így meg tud-
juk vásárolni egyik gyere-
künknek a kosárpalánkot, a 
másik pedig megkaphatja a 
vágyott rollert – tette hozzá az 
anyuka.

Ahol négy-öt gyerek van, és 
rendszerint nem két, hanem 
egy fizetésből tartják el a csa-
ládot, ott a legnagyobb aján-
dékok inkább a fa mellett és 
nem alatta vannak.

n ÁDÁM KATALIN

Angyalok kerestetnek
Érdi gimnazisták csatla-

koztak az országos Angya-
lok a Mezőségen akcióhoz, 
amelynek keretében tartós 
élelmiszerekkel, játékok-
kal, ajándékokkal lepik meg 
az erdélyi szórványtelepü-
léseken élő magyarokat. A 
mezőségi szórványban élő 
idősek és gyermekek szá-
mára szervezett szeretet-
akciót a 2011. óta működő 
Erdélyi Magyarokért Köz-
hasznú Alapítvány (EMKA) 
indította. A civil szervezet 
helyi református közössé-
gek segítségével, személye-

sen keresi fel a megajándé-
kozottakat.

Idén a Vörösmarty gimná-
zium is csatlakozott a kezde-
ményezéshez: a kihelyezett 
gyűjtőládába helyezhetik 
ajándékaikat, és képeslapon 
jókívánságaikat is eljuttat-
hatják a megajándékozottak-
nak.

– Minden évben csatlako-
zunk valamilyen jótékonysági 
adománygyűjtéshez kará-
csony közeledtével. Volt, hogy 
a fiúotthont vagy az idősek 
otthonát segítettük, vagy ép-
pen a Mikulásgyárat. Idén 

megkeresett minket az 
EMKA, hogy támogassuk kez-
deményezésüket, amihez mi 
örömmel csatlakoztunk – 
mondta lapunknak Szilasné 
Mészáros Judit igazgatónő, 
aki úgy tapasztalja, leginkább 
könyvek, játékok érkeznek.

Örömmel fogadják a továb-
bi felajánlásokat is, nemcsak 
gimnazisták, hanem az érdi 
felnőttek részéről is. Aki sze-
retne segíteni, a gimnázium 
épületében felállított gyűjtő-
dobozban pár napig még elhe-
lyezheti adományát. További 
információkat a www.
erdelyimagyarok.com honla-
pon találhatunk.

n KATA

Asztali díszek, apró ajándé-
kok, karácsonyi dekoráció, no 
meg sütemény és madárcse-
mege készült az óvodások de-
cemberi nyílt napján, amire a 
szülőket is sok szeretettel vár-
ták az óvó nénik. Így amellett, 
hogy együtt munkálkodhat-
nak a kicsikkel, ötleteket kap-
hatnak az otthoni dekoráció-
hoz is.

– Szeretnénk közvetíteni a 
szülők felé azt a gondolatot, 
hogy nem mindig a drága meg-
lepetések okozzák a legna-
gyobb örömöt: lehet egy kéz-
zel, szívvel-lélekkel készített 
ajándék is szép és becses; egy 
nagymama például bizonyára 
örül az unokája által készített 
képeslapnak – mondta lapunk-
nak Pócsiné Sivák Erzsébet 
tagóvoda-vezető. Mint hozzá-
tette, második éve, hogy az 
adventi készülődés idején ci-
pősdoboz-akciót rendeznek az 
óvodában: a felajánlott játé-
kokkal az anyaotthont és a 
Fészek egyesület otthonát sze-
retnék megsegíteni.

A karácsonyra többféleképp 
is készülnek az ófalusi óvodá-

ban: hagyomány, hogy feldíszí-
tenek egy fenyőfát, de nem dí-
szekkel, hanem madaraknak 
való csemegékkel – faggyúgo-
lyókkal, szalonnával, magvak-
kal, pattogatottkukorica-fü-
zérrel. Miközben a fát díszítik 
a kicsik, az óvó nénik madaras 
meséket olvasnak fel nekik. 
Betlehemezni is járnak az óvo-
dások: az idősotthonban és a 

Szent Mihály-
templomban ad-
ják elő kis műso-
rukat.

– Azzal, hogy 
az üzletekben 
már november vé-
gén megjelennek 
a karácsonyi áru-
cikkek, és az em-
berek erejükön 
felül költekeznek, 
tovatűnik a meg-
hitt karácsonyi 
ráhangolódás, 
pedig az advent 

lényege az, hogy várjuk Jézus 
eljövetelét, és együtt ünnepel a 
család. Mi az óvodában igyek-
szünk megtanítani a gyereke-
ket az ünnepkörhöz kapcsoló-
dó hagyományokra és arra is, 
hogy adni is ugyanolyan jó, 
mint kapni.

Az óvoda egyébként már 
megkapta a maga karácsonyi 
ajándékát: harmincezer forin-
tos támogatásban részesültek 
a Jovicza Ignác Alapítvány 
jóvoltából, amiből rajz- és kre-
atív eszközöket vásárolnak. 
Ezúton is köszönik a támoga-
tást az alapítvány vezetőjé-
nek, Kóboryné Szabó Ildikó
nak – zárta szavait az óvoda-
vezető.

n Á. K.

Összefogással minden álom megvalósítható

Kiskarácsony, nagycsaládok

Koncertet adott a tagcsaládokból alakult Ága-Boga zenekar is

Madárcsemege és mézeskalács

Készül a mézeskalács. Lehet egy kézzel, szív-
vel-lélekkel készített ajándék is szép és becses

Advent időszakában is külön ké-
szül a Jókenyér különleges kará-
csonyi csemegékkel. Az egyik
ilyen termékük a sváb hagyomá-
nyokkal bíró térségekben eddig is
elterjedt és ismert stollen. Eredeti
neve Christstollen, azaz Krisztus-
kalács, mivel a tészta ovális for-
mája és egymásra hajtott szélei a
bepólyázott kis Jézust szimboli-
zálja. A JÓkenyér ADVENTSTOL-
LEN mandulával, marcipánmasz-
szával, rumba áztatott mazsolá-
val, kandírozott citrommal és na-
ranccsal dúsított, vajban különö-
sen gazdag, finom, kelt kalács. Ki-
fejezetten az adventi időszakhoz
kapcsolható, ínycsiklandó fűsze-
rekkel ízesítik, mint a fahéj, gyöm-
bér, koriander és a szegfűszeg.
Szintén karácsonyi
különlegességük a
karácsonyi és az al-
más-fahéjas csillag,
amelyeket dióval,
mandulával, szere-

csendióval és fahéjjal ízesítenek és
az égi sarkcsillagot jelképezi,
amely az isteni fényt sugározza.
Tradicionális magyar karácsonyi
klasszikus ételünk a bejgli, amit
diós és mákos töltelékkel készíte-
nek. Hasonlóan egyéb, nem sze-
zonális termékükhöz, semmilyen
tartósítószert és adalékot nem
tartalmaz, ezért csak december
közepétől forgalmazzák, hogy a
karácsonyi asztalra is kerüljön a
mármegszokott egészséges Jóke-
nyér palettából. Karácsonykor is
fogyasszanak egészséges, adalék-
mentes finomságokat, melyeket
megvásárolhatnak Érden, a Diósdi
út 48. alatt (a Riminyáki út végén, a
Spar körforgalomnál). (X)

Minden kedves vá-
sárlónknak áldott
karácsonyi ünnepe-
ket és sikerekben
gazdag boldog új
évet kívánunk!

Adalékok és színezékek nélkül 2.

Mitől jóa Jókenyér?
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Az Érdi Városi Sport Egyesület (ÉVSE) a sakk, tol-
laslabda és labdarúgó szakosztályokat működtet. 
Így, az év vége felé arra kértük Novák Ferencet, 
az ÉVSE elnökét, értékelje a szakosztályok ez évi 
eredményeit, munkáját.

Az Érdi VSE igazolt ver-
senyzőinek létszáma megkö-
zelíti a kétszáz főt. A szak-
osztályok profilja, így a ver-
senyzők versenyeztetése 
merőben eltér egymástól, de 
önmagukhoz viszonyítva 
mindhárom szakosztály mű-
ködését eredményesnek mi-
nősíthetjük.

Sakk szakosztály 
Az egyik legrégebbi, vi-

szonylag kis létszámmal mű-
ködő szakosztályunk. Csa-
patunk a Pest megyei Szuper 
csoportban szerepel és a 
2014/2015-ös csapatbajnok-
ságon a nyolcadik helyet sze-
rezte meg. A  jelenleg folyó 
2015/2016-os bajnokságban a 
4. helyről várja a tavaszi foly-
tatást. A megyei Szuper cso-
port erősségét mutatja, hogy 
az első helyezett résztvevője 
lesz az országos bajnokság-
nak. Az elmúlt bajnokság leg-
eredményesebb versenyzői 
Sinka Csaba, Pápai János 
és Miklós Tamás voltak. Ifjú-
sági versenyzőink közül a 10 
éves Pálinkás Lőrinc ebben 
az évben szerepelt először a 
felnőtt csapatban és szép 
győzelmeket aratott.

Versenyzőink között négy 
FIDE első osztályú, három 
FIDE másodosztályú, három 

FIDE harmadosztályú és egy 
FIDE negyedosztályú sakko-
zó van. Érden hét nyílt ver-
senyt rendeztünk, amelye-
ken összesen közel száz fő 
vett részt Érd és a környék-
beli településekről. Egyre 
nagyobb figyelmet fordítunk 
az utánpótlás-nevelésre. Ta-
vasszal és ősszel is rendez-
tünk versenyt az általános 
iskolás gyerekeknek, ahol 
70-en vettek részt. 

Tollaslabda 
szakosztály 

A Batthyány Sportiskolá-
ban működik, ebből adódóan 
versenyzői is főleg az után-
pótlás korosztályból kerül-
nek ki. A 21 igazolt verseny-
ző mellett heti két alkalom-
mal minden évfolyamban ta-
lálkoznak a gyerekek ezzel a 
sporttal, és az ügyesebbek-
kel folyamatosan bővítjük 
igazolt versenyzőink körét.

A nyári szünettől eltekint-
ve szinte minden hónapban 
szerveznek versenyeket a 
gyerekeknek. A diákolimpia 
országos döntőjén 15 játékos-
sal indultunk, és György lő
rinc Krisztina, Har mos 
Márton, Tóth Róbert (I. 
hely), Kiss Kasza Miklós (II. 
hely) és Schvirján Zsófia 

(III. hely) révén öt dobogós 
helyet szereztünk. A  mű-
anyag labdás kategóriában a 
legeredményesebb általános 
iskolának járó kupát is meg-
nyertük. Az országos bajnok-
ságon az U11 fiú egyéniben 
KissKasza Miklós második, 
míg Harmos Márton harma-
dik helyezést ért el. Mindket-
ten tagjai az U13-as váloga-
tott keretnek is.

A speciális olimpia nyári 
világjátékok versenyén, ame-
lyet Los Angelesben rendez-
tek, Demeter Judit egyéni-
ben és vegyes párosban 
arany, míg női párosban 
ezüstéremmel gyarapította 
éremgyűjteményét.

Labdarúgó 
szakosztály 

Ez a legnépesebb szakosz-
tály és a legnagyobb változá-
sok is itt történtek idén. 
A  felnőtt csapat a kicsit 
gyengébb tavaszi szereplés 
ellenére – köszönhetően az 
őszi kiváló eredményeknek 
– magabiztosan nyerte meg a 
Pest megyei bajnokságot. 
Hab a tortán, hogy a Pest me-
gyei Szuper Kupát is meg-
nyertük. Az NB III-as csapat 
magját a korábbi két év si-
kercsapata adta, kiegészülve 
az új igazolásokkal; közülük 
többen is meghatározó játé-
kossá váltak a csapatban.

Az elvárás a csapattal 
szemben az, hogy jó közép-
csapattá váljon és lehetőleg a 
középmezőny elején végez-
zen. Ha a pontszámokat néz-
zük, nem állunk rosszul, he-
lyezésben azonban a kilence-
dik helynél egy kicsit jobbra 
számítottunk. Az előttünk 
álló csapatok között vannak 
kiemelkedőek, ilyen az FTC 
II. és a Videoton II., de ide so-
rolható a Dorog, az ETO FC 
Győr csapata, valamint a Mo-
sonmagyaróvár és a Tatabá-
nya együttese is (amely 
egyébként olasz edzővel és 

hétről hétre 9–10 olasz, spa-
nyol játékossal fut ki a pá-
lyára). Ezek valamennyien 
NB II-es feljutó helyeinek va-
lamelyikére pályáznak, kivé-
ve természetesen az NB I-es 
csapatok utánpótláscsapata-
it.  

Az NB I-es csapatok máso-
dik csapatainak NB III-ba 
sorolásával nagyon erőssé 
lett a Nyugati csoport, így 
minden győzelemért, minden 
pontért nagyon meg kell küz-
deni. Ezt már tapasztaltuk 
ősszel is. Ezzel együtt egy jó 
tavaszi szerepléssel elérhet-
jük kitűzött célunkat. 

A legnagyobb kihívást eb-
ben az évben az utánpótlás 
csapatok felépítése jelentet-
te. Azzal, hogy a felnőtt csa-
pat az NB III-ban szerepel, 
kötelező volt négy korosztá-
lyos csapatot (U19, U17, U15, 
U14) az országos bajnokság-
ban indítani, továbbá négy 
korosztályos csapatunk (U7, 
U9, U11, U13) a Bozsik prog-
ramban vesz részt. Hogy va-
lamennyi korosztályban si-
került saját csapatot indíta-
ni, abban óriási érdeme van 
Gachaly Ferenc technikai 
vezetőnek és Habos Gábor 
utánpótlás szakágvezetőnek, 
akik az utánpótláscsapatok 
edzőinek közreműködésével 
sikeresen oldották meg ezt a 
feladatot.  A  csapatok játé-
kosállományának megte-
remtése mellett, biztosítani 
kellett a megfelelő szakmai 
munka hátterét is. 

Az országos bajnokságban 
való részvétel óriási előrelé-
pés a megyei bajnoksághoz 
képest. Azon dolgozunk va-
lamennyien, hogy a lemara-
dásunkat ledolgozzuk és mi-
nél eredményesebben szere-
peljünk.

Évek alatt szoros és jó 
együttműködést alakítot-
tunk ki Batthyány Sportisko-
lával, és az utánpótlásedzők 
közül többen is az iskolai 
testnevelésórák keretében is 

labdarúgóedzést tartanak a 
gyerekeknek. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan ismét 
megrendezzük az utánpótlás 
korú gyerek részére a Vitkó 
Béla emléktornát, emellett 
további tornákat szervezünk 
a korosztályos utánpótlás-
csapatainknak. 

A játékosok és a szurkolók 
nem kis örömére idén elké-
szült és át is adták a szab-
ványméretű (58x98 méteres), 
világítással ellátott műfüves 
pályát (képünk az oldal al-
ján!). Az MLSZ által támoga-
tott műfüves pályaépítési 
program keretében Érd pá-
lyázatot nyújtott be, amelyet 
meg is nyert, 2016. I féléves 
kivitelezési határidővel. Az 
MLSZ Pest megyei igazgató-
sága elnökének hathatós tá-
mogatásával lehetőség nyílt 
arra, hogy a pálya előbb elké-
szüljön. A pályázathoz szük-
séges önrészt Érd önkor-
mányzata és az Érd Ifjúsági 
Sportalapítvány biztosította. 
Ezúton is köszönet mindkét 
testületnek, hogy támogatá-
sukkal megvalósulhatott ez 
az igen fontos fejlesztés. Ez 
óriási előrelépés az edzési 
lehetőségek növelésében, el-
sősorban az utánpótláscsa-
patok vonatkozásában.

Ezúton fejezem ki köszöne-
temet a szakosztályvezetők-
nek, edzőknek és mindazok-
nak, akik munkájukkal hoz-
zájárultak az egyesület, ezen 
belül a szakosztályok ered-
ményes működéséhez. Köszö-
net a szurkolóknak is, külön 
kiemelve azokat, akik időt és 
fáradságot nem kímélve több 
száz kilométert utazva szur-
koltak csapatunknak. Köszö-
net az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a támo-
gatásáért, mely nagyban hoz-
zájárult a több száz fiatal 
sportolási lehetőségének biz-
tosításra – zárta szavait No-
vák Ferenc, az Érdi Városi 
Sport Egyesület elnöke.

n HARMAT JENŐ
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Novák Ferenc: köszönet a városnak és köszönet a szurkolóknak!

Eredményes évet zártak az ÉVSE sportolói

Egy jó tavaszi szerepléssel elérheti a focicsapat a kitűzött célját – véli a klubelnök

T. Mészáros András, Érd polgármestere és Bács István alpolgár-
mester is megtekintette a nemrég átadott szabványméretű, vi-
lágítással ellátott műfüves focipályát az Ercsi úti sporttelepen. 
Az utóbbi időben az utánpótláscsapatok számának növekedé-
se miatt egyre kevesebb játszóhely maradt, ezért többször is 
Diósdra jártak át edzeni a csapatok. Az új pályával együtt már 
van elég felület, sőt – Novák Ferenc, az Érdi VSE elnöke szerint 
– már arra is van lehetőségük, hogy a későbbiekben a környező 
települések csapatainak is edzésidőt „adjanak bérbe”.

Kész az új műfüves pálya
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Ugyan néhány kisebb forduló még hátra van 
az Érdi Spartacus idei versenynaptárából, ám 
szakmailag már összesítette az évet Tar Mihály, 
az egyesület elnöke, akinek elmondása szerint 
gyenge évet zárt a csapat, hisz „csak” 482 érmet 
szereztek.

„A lehetőségekhez képest 
jó évet zártunk, de a korosz-
tályváltások miatt a tavalyi-
hoz képest jóval rosszabbat” 
– kezdte értékelését Tar Mi-
hály, aki elmondta, hogy a 
2014-es évet nehéz lesz túl-
szárnyalni, hisz akkor két 
érdit is megválasztottak az 
év sportolójának, emellett 
több mint hatszáz nemzetkö-
zi pontot is gyűjtöttek.

– Kis egyesület vagyunk, 
de azért eredményeinkkel 
bizonyítjuk, hogy ott topor-
gunk az élvonal körül” – 
folytatta Tar Mihály, akit, 
amikor a jövő évi célokról 
kérdeztünk, azt mondta, 
hogy nem nagyon tudnak cé-
lokat kitűzni. Nem egyszerű 

eltervezni 52 hétre előre a 
programot – folytatta –, a lé-
nyeg az, hogy mindenki hoz-
za ki magából a legjobbat, 
legtöbbet. Akkor már elége-
dett lesz – tette hozzá. Ettől 
függetlenül szeretné, hogy 
az Érdi Spartacus jövőre leg-
alább eggyel több érmet 
gyűjtsön, mint idén.

2015-ben a birkózók tizen-
négy országos bajnoki, öt 
területi bajnoki, ötvennyolc 
egyéb aranyérmet gyűjtöt-
tek, ezüstből hatvannyolc, 
bronzból százhuszonhét ju-
tott, így a birkózó szakosz-
tály összesen 272 érmet 
szerzett.

A szumósok az érmek szá-
mában egy kicsit elmarad-

tak a birkózóktól, hisz 65-tel 
kevesebbet szereztek, de en-
nek ellenére az ő szereplé-
sük értékesebb, mivel két 
Európa-bajnoki elsőség mel-
lé tizenhét országos, hat 
utánpótlás-olimpiai és negy-
venkilenc egyéb arany jött 
össze, mindamellett az 
ezüstérmek közül tizenné-
gyet az Európa-bajnokságon 
szereztek, kilencet az ob-n, 
négyet az utánpótlás olimpi-
án, harmincat egyéb verse-
nyeken.

A bronzok között még ki-
lenc érkezett a kontinensvia-
dalról, tizenhárom az orszá-
gos bajnokságról, tíz az 
utánpótlás olimpiáról, negy-
vennégy egyéb rendezvény-
ről, így ugyan valóban elma-
radnak számokban a birkó-
zóktól, de az Európa-bajnok-
ságon nyújtott teljesítmény 
kompenzálja a különbséget. 

A harmadik szakosztály a 
grappling, amely egyébként 
csekélynek tűnő számú ér-
met hozott, hisz csak hármat 

szereztek ebben az Érdi 
Spartacus versenyzői, de en-
nek ellenére is kiemelkedő a 
szereplés, mivel a háromból 
kettő Európa-bajnoki ezüst-
érem, egy pedig világbajnoki 
bronzérem.

Tar Mihály a programok-
ról is szót ejtett: szokás sze-
rint januárban rendezték 
meg az Érd Kupa nemzetkö-

zi versenyt, majd jöttek a ki-
sebb centrumversenyek, 
családi napok is, de volt még 
csapatbajnokság és a múlt 
hétvégén rendezett Batthyá-
ny Olimpia is, ahol a szumó-
sok harminckilenc érmet 
szereztek, így az elnöknek 
és az egész Érdi Spartacus-
nak is mozgalmas, esemény-
dús éve volt. n DONB

Az Érdi Futómű és Műszaki 
Vizsga Centrum által rende-
zett Érd Városi Kispályás Te-
remlabdarúgó-bajnokságot az 
érdi „hivatásos” futsalcsapat, 
az Asterix Futsal nyerte meg. 
A  díjátadó est színvonalát 
Tóth Réka, a II. Érd Szépe vá-
lasztás első udvarhölgye is 
emelte jelenlétével. 

Igen kiélezett, küzdelmes 
bajnokságot hozott a Batthyá-
ny Általános és Sportiskola 
tornacsarnokában rendezett 
érdi kispályás teremfoci-baj-
nokság, melyet hagyományte-
remtő céllal indított útjára a 
vállalkozás. Az érdi Asterix 
Futsal ugyan szinte végig ve-
zette a tabellát, ám az utolsó 
három fordulóban egy győze-
lem és két vereség volt a mér-
legük. Mivel az utolsó héten 
„szabadnaposak” voltak, nem 
volt kezükben a végső győze-
lem, ehhez a szervező Autó-
klinika csapatának meg kel-
lett vernie a második helye-
zett LaVecchia Signora gár-
dáját, ami sikerült, így a tró-
fea Godány Balázsékhoz ke-

rült – igaz szoros csatában. 
A lebonyolítás szerint az alsó-
ház három „dobogósát” is dí-
jazták, de emellett több egyéb 
díjat is kiosztott az udvar-
hölgy, így például Juhász Já
nos, a Minarik csapatában 
szerzett 27 góljával lett az al-
sóház gólkirálya, míg a felső-
ház legeredményesebb játé-
kosa Légrády Attila lett, aki 
az Asterix Futsalt erősíti, ő 25 
góllal zárt.

A teljes bajnokság tekinte-
tében a legjobb játékosnak 
járó díjat Fagyal Bertalan 
(Autóklinika) vehette át, míg 
a legjobb kapus az Asterix 
portása, Gabay Gergely lett 
– teljes joggal, hisz ő kapta a 
legkevesebb gólt, huszonötöt.

A legsportszerűbb csapat 
díját az Érdi Birkózók csapata 
érdemelte ki.

– Jól sikerült a rendezvény, 
és ezt az is igazolja, hogy már 
most tizennégy csapat jelent-
kezett a következő, január 
6-án kezdődő tornára – mond-
ta a torna tulajdonos-főszer-
vezője, Bráth Árpád.  n DB

Már több mint egy éve van Érden vízilabda-
képzés, amelyet még 2014 októberének végén 
hirdetett meg az Érdi VSE elnöke, a férfi vízilab-
da OB I-ben remeklő Racionet-Honvéd vízilab-
da szakosztályának vezetője, Novák Ferenc.

A helyi egyesületek létszá-
mát tekintve minden bizony-
nyal az érdi vízilabdások 
mentek át a legnagyobb fejlő-
désen 2015-ben Érden. Per-
sze, hiszen a csapat a nullá-
ról építkezhetett. Mostanra 
azonban már „kénytelenek” 
Vargáné Gazdag Erika ve-
zetőedző mellé új edzőt fel-
venni, hisz ötvenre nőtt az 
egyesület taglétszáma.

Mint arról a vezetőedző 
korábban tájékoztatott: a 
csapat néhány hónap úszás-
gyakorlás után vett kézbe 
labdát, majd nyár elején No-
vák Ferenccel közösen elha-
tározták, hogy benevezik 
őket a 2002-es Rusorán Pé-
ter gyermekbajnokságba, 
ahol Budapest Honvéd–Érd 
néven indultak. A név köte-
lez: ahogy Novák Ferenc el-
mondta, a Honvéd neve mi-
att ez a csapat az erősebb 
csoportba került, ahol olyan 

pólósok ellen játszanak, 
akik már három-négy évvel 
régebb óta játszanak, így az 
úszástudásuk is jobb, és 
sokkal taktikusabbak és ru-
tinosabbak.

A csapaton belül elég 
nagy a szóródás, hisz 
2002-estől 2008-as születé-
sűig vannak gyerekek. – Az 
első létszám az nagyjából 
harminc körül volt, azóta 
már több mint ötvenen va-
gyunk, aztán a nyár folya-
mán láthatóvá vált, hogy 

nem elég csak az edzés, így 
beneveztük őket egy bajnok-
ságba. Itt a részvétel a fon-
tos, mert az eredményeink 
egyelőre elmaradnak. Most 
már egy kicsit korainak tű-
nik, hogy elindítottuk őket, 
de meglesz ennek a hozadé-
ka, hisz játék közben lehet a 
legjobban tanulni – tette 
hozzá Novák Ferenc.

Az érdi vízilabdát tovább 
népszerűsítendő az Érd 
Aréna adott otthont a Buda-
pest Bajnokság felnőtt né-
gyes döntőjének, valamint 
novemberben itt is megmér-
kőzött a Racionet-Honvéd 
felnőtt csapata a japán válo-
gatottal – az Érd Arénában 
kiépítettek egy száznyolc-
van fős lelátót, így a jövőben 
akár OB I-es csapata is lehet 
Érdnek.

A Budapest Honvéd–Érd 
gyermekcsapata egyébként 
hat forduló után hat vere-
séggel, –204-es gólaránnyal 
áll, de ahogy Novák Ferenc 
fogalmazott, az apró részsi-
kereknek is kell örülni, mi-
vel például a BVSC–Zugló 
ellen volt olyan negyed, ami-
ben csak egy gólt kaptak.

 n D.B.

151 arany-, 127 ezüst-, 204 bronzérem az Érdi Spartacus 2015-ös mérlege

„Gyenge év” – 482 éremmel!

Az egyesület elnöke azt várja: mindenki hozza ki magából a legtöbbet

Vízilabda: nulláról ötvenre Az Asterix nyerte 
a bajnokságot
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Gazdikereső

Zsömi 2,5 éves kan, emberek-
kel nagyon barátságos. Aktív, 
játékos, kistestű kutyus, tacsi 
és terrier keverékének tűnik.

Tappancs 7 éves, ivartalaní-
tott, kistestű kan, yorkshire 
terrier keverék. Kedves, szere-
tetéhes kutyus. A szobakutyák 
tulajdonságaival rendelkezik.

Arra biztatunk minden 
kedves gazdijelöltet, válasz-
szon magának olyan ked-
vencet, akinek befogadásá-
val még egy életnek ad lehe-
tőséget, hiszen a helyére 
újabb rászoruló kerülhet. Ha 
örökbe fogadná Zsömit vagy 
Tappancsot, vegye fel a kap-
csolatot az Alapítvány mun-
katársaival. Telefon: 06-30-
276-6071 vagy 06-30-910-
6 9 8 7 ,  E - m a i l : 
siriusalapitvany@g mail.
com. A többi gazdikeresőt 
pedig megtalálja a www.
siriusalapitvany.hu webol-
dalon.Sirius Állat- és Termé-
szetvédelmi Alapítvány, Érd. 
Adószám: 18707379-1-13, 
Bankszámlaszám: 10403136-
49534949-49521015

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

22
27
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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
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Méretre, garanciával

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

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

www.erdiredony.hu

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

KErEssE mindEn hÉTEn a posTaládá jában!

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

Hirdessen Ön is az Érdi Újságban,
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban!

Kedves 
Olvasóink!

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

Szerkesztőség

Érdi  Újság

Budapesti székhelyű
élelmiszergyártó cég

munkatársakat keres az alábbi
munkakörbe:

CSOMAGOLÓGÉP KEZELŐ
12 órás folyamatos műszakban

Feladatai:
• csomagológépek szakszerű működtetése, felügyelete,

karbantartása, tisztítása

Elvárásaink:
• középfokú végzettség (pl. szakmunkás)
• műszaki és/vagy élelmiszeripari érdeklődés
• gyártó cégnél hasonló pozícióban szerzett tapasztalat

Élelmiszer-ipari tapasztalat, gépbeállításban szerzett
tapasztalat előnyt jelent!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, kérjük, küldje el rövid szakmai

önéletrajzát – a pozíció megjelölésével –
az alábbi címre:

mediatotal@mediatotal.hu
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Nemzetközi hátterű budapesti
élelmiszeripari cég
munkatársakat keres

RAKTÁROS
munkakörbe

Főbb feladatok:
• készletezett alapanyagok, késztermékek szakszerű

kezelése
• raktározással, kiadással kapcsolatos adminisztráció

elvégzése
• gépkocsira történő rakodás, rakodási alapbizonylatok

kezelése
• alapanyagok átvétele
• napi, heti, havi leltárak előkészítése és végrehajtása

Az álláshoz tartozó elvárások:
• középfokú végzettség
• raktározásban szerzett minimum 2-3 éves tapasztalat
• OKJ-s targoncavezetői engedély és gyakorlat megléte
• magas emelésű targoncával szerzett gyakorlat
• önállóság, megbízhatóság

Munkavégzés helye: Dél-Buda

Érdeklődés esetén a pályázatokat
az alábbi címre várjuk:

mediatotal@mediatotal.hu
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A dm profilja a drogéria jellegű cikkek önkiszolgáló rendszerben
történő értékesítése. A vállalat nemzetközi háttérrel rendelkezik

és közel 260 üzletet működtet országszerte.
Érden található logisztikai központunkba keresünk

új munkatársat az alábbi pozícióba:

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését és szívesen csatlakozna
a dm csapatához, a www.dm-drogeriemarkt.hu Karrier oldalán
az „Állásajánlataink” menüpont alatt jelentkezzen a pozícióra!

Elvárások:
n Szakirányú végzettség (fűtés és hűtés
szerelő/légkondicionáló szerelő)

n Minimum 2 éves hasonló területen
szerzett tapasztalat, jelenleg is aktív
szakmai tudás

n Önálló, felelősségteljes munkavégzés
n Pontosság, megbízhatóság

Előny:
n Légkondicionáló berendezések elektro-
mos ismerete

n Érvényes targoncás jogosítvány
n Ollós emelő magabiztos kezelése

Feladatok:
n A fűtő-hűtő/légkondicionáló
berendezések rendszeres és
folyamatos karbantartása, javítása,
ellenőrzése és tisztítása a raktárban
és a boltokban

n Kisebb javítási és karbantartási
feladatok elvégzése a raktár területén
és a boltokban

Munkavégzés helye: 2030 Érd, Fiastyúk u. 3.
Az utazáshoz céges buszt biztosítunk.

HŰTŐ-, FŰTŐ-, KLÍMASZERELŐ
6 órás, kétműszakos munkarendben
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Budapesti székhelyű
élelmiszergyártó cég

munkatársakat keres az alábbi
munkakörbe:

FERMENTÁCIÓKEZELŐ
betanított munka 12 órás folyamatos műszakban

Feladatok:
• számítógépes és kézi folyamatirányítás
• egyszerűbb laboratóriumi mérések
• technológiai tisztítások
• hibák azonosítása és elhárítása

Elvárások:
• szakirányú középiskolai végzettség (műszaki terület

előnyt jelent)
• számítógépes alapismeret

Emelőgép kezelői jogosítvány előnyt jelent!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, kérjük, küldje el rövid szakmai

önéletrajzát – a pozíció megjelölésével –
az alábbi címre:

mediatotal@mediatotal.hu
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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.

Karácsonyi
GyÜMÖLcsLÉ És
LEKVárVásár!
100%-os natúr préselt

aLMaLÉ, ŐsZiLÉ-aLMáVaL
ésMEGGyLÉ-aLMáVaL
5 literes kiszerelésben,

valamint
EPEr- és MEGGyLEKVár

termelői áron
megvásárolható!

Tartósítószer, színezék
ésmesterséges aroma

mentesen!
csupa-csupa vitamin!

ingyenes házhoz szállítás.

T:30/2721769,
finoMGyuMoLcsLE.hu
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ÁLLÁST KERES

Nyugdíjas férfi lépcsőházi vagy
udvari munkát vállal. Tel.: 06-
20/516-54-34.

TELEK

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

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

AUTÓ/MOTOR

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25
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Fiat Panda Multijet (2005-ös)
megkímélt, 5-ajtós tulajdonos-
tól eladó. Tel.: 06-30/895-20-41.

CSALÁDI HÁZ

Garázsban tartott Fiat Panda ki-
tűnő állapotban, sok tartozék-
kal eladó. 06-23/377-250.

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

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

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

VEGYES

Garázs vásár. Gyeremek és ka-
masz ruhák, cipők, csizmák ela-
dók. H-V: 9.00-18.00-ig. T: 06-
23/372-063, M: 20/4846-330.
Minden olcsó áron.

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

Keresem a társam egy nemmdo-
hányzó hölgy személyében, 53
és 63 év között. (165 cm, 72 kg,
63 év) Kalandorok ne! Tel.: 06-
20/99-57-661 este 6 után.

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

A dm profilja a drogéria jellegű cikkek önkiszolgáló rendszerben
történő értékesítése. A vállalat nemzetközi háttérrel rendelkezik

és közel 260 üzletet működtet országszerte.
Érden található logisztikai központunkba keresünk

új munkatársat az alábbi pozícióba:

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését és szívesen csatlakozna
a dm csapatához, a www.dm-drogeriemarkt.hu Karrier oldalán
az „Állásajánlataink” menüpont alatt jelentkezzen a pozícióra!

Elvárások:
n Szakirányú végzettség
n Minimum 2 éves hasonló területen
szerzett tapasztalat, jelenleg is aktív
szakmai tudás

n Önálló, felelősségteljes munkavég-
zés

n Pontosság, megbízhatóság
n Hegesztői tapasztalat, különböző
hegesztési technológiára

Előny:
n Érvényes targoncás jogosítvány
n Ollós emelő magabiztos kezelése

Feladatok:
n Kisebb javítási és karbantartási
feladatok elvégzése a raktár
területén és a boltokban

n A raktár területén mindenféle
vasipari feladat elvégzése
(hegesztés, flexelés stb.)

Munkavégzés helye: 2030 Érd, Fiastyúk u. 3.
Az utazáshoz céges buszt biztosítunk.

SZERKEZETI LAKATOS
6 órás, kétműszakos munkarendben
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A dm profilja a drogéria jellegű cikkek önkiszolgáló rendszerben
történő értékesítése. A vállalat nemzetközi háttérrel rendelkezik

és közel 260 üzletet működtet országszerte.
Érden található logisztikai központunkba keresünk

új munkatársat az alábbi pozícióba:

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését és szívesen csatlakozna
a dm csapatához, a www.dm-drogeriemarkt.hu Karrier oldalán
az „Állásajánlataink” menüpont alatt jelentkezzen a pozícióra!

Elvárások:
n Villanyszerelő végzettség
n Minimum 2 éves hasonló területen
szerzett tapasztalat, jelenleg is aktív
szakmai tudás

n Önálló, felelősségteljes munkavégzés
n Pontosság, megbízhatóság

Előny:
n Érvényes targoncás jogosítvány
n Ollós emelő magabiztos kezelése
n Különböző szakvizsgák megléte

(pl.: érintésvédelem, erősáramú
berendezések időszakos felülvizsgálása,
robbanás biztos berendezések keze-
lése, villámvédelem)

Feladatok:
n Kisebb javítási és karbantartási
feladatok elvégzése a raktár területén
és a boltokban

n Az egész raktár területén lévő
elektromos gépek szerelése, javítása,
felülvizsgálata.

Munkavégzés helye: 2030 Érd, Fiastyúk u. 3.
Az utazáshoz céges buszt biztosítunk.

VILLANYSZERELŐ
6 órás, kétműszakos munkarendben
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VÁLLALKOZÁS

29
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

Munkavédelem
Munkaruházat

29
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391
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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
18
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 30
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01

TéliGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

éRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 28
72
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 28
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 30
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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 30
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ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden munkásoknak, brigádok-
nak különbejáratú, összkomfor-
tos lakás kiadó. Kocsi beállással.
T: 06-23/367-922.

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

Érd központjában kis szoba kiadó.
Telefon: 06-30/550-54-37.

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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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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Érd központjában
újonnan nyílt

szépségszalonba
kozmetikust,
fodrászt és

műkörömépítőt
felveszünk.

Érdeklődni: 30/979-2353

30
90

22
30

74
58

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.

Telekommunikációs (nem tele-
marketing) irodai munkára ke-
resünk munkatársakat azonnali
kezdéssel, 6 órás munkarend-
ben, vagy otthonról is végez-
hető. Nyugdíjasok jelentkezé-
sét is várjuk Érd és vonzáskör-
zetében. Tel.: 0630/659-98-67.

Érdi benzinkútra
kútkezelőt és shop eladót
felveszünk. Szakirányú végzettség

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

tel.: 06 20/331-3276 30
43
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Épületgépészeti cég keres né-
metül beszélő víz- és fűtéssze-
relő munkatársakat németor-
szági munkára, január közepi
kezdéssel. Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal az
info@aqua-system.hu címen.

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

Megbízható, fiatalos takarítónőt
keresek heti 1-szer Tusculá-
numban. Sürgős. Tel.: 06-20/
382-7731.

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

facebook.com 
/erdiujsag
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Az Érdi Torna Club két cheerleader csapata vett 
részt a Győrben rendezett Santa’s Cheer Cup 
elnevezésű nemzetközi versenyen, ahol a „kicsik” 
harmadikak, a „nagyok” pedig elsők lettek.

– Nagyon jól sikerült a ver-
seny: mind a két csapat, a ki-
csik is és a nagyok is fantaszti-
kusan teljesítettek – kezdte ér-
tékelését a Győrben rendezett 
Santa’s Cheer Cup verseny 
után Kovácsik Rita, az Érdi 
Torna Club cheerleader szak-
osztályának edzője. A nyolc fő-
vel érkező kicsik úgynevezett 
peewee kategóriában indul-
tak, tánccal, azaz a klasszikus, 
pomponos gyakorlatot mutat-
ták be. Ők a harmadik helyen 
végeztek. A nagyok pedig tíz 
fővel képviseltették magukat a 
junior koedukált kategóriá-
ban, azaz cheer leadingben, 
ahol már az akrobatikus ele-
mek mellett dobásokat, talaj-
gyakorlatokat, ugrásokat és 
emeléseket is bemutattak, és 
mivel nem volt ellenfelük, az 
első helyen végeztek.

– Örültem annak, hogy az 
Érdi Torna Club ki tud állítani 

egy majd’ húszfős csapatot, 
hisz egyelőre Magyarországon 
másnak ez még nem sikerült. 

– folytatta Kovácsik Rita, aki 
elmondta azt is: a szervezők a 
hagyományosan decemberben 
megrendezett nemzetközi ver-
senyt szerették volna össze-
kapcsolni a Mikulással, így a 
háromszáz fő részvételével 
megtartott megnyitón és a ver-
senyen is kaptak ajándékot a 
gyerekek a lappfölditől. n DB

Nyertek az érdi szurkolók 
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