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ingyenes hetilapja

„Egészséget és békességet kívánok szeretettel mindenkinek”
Karácsonyi interjú Rácz Marianne-nal, világ- és Európa-válogatott kézilabdakapussal 4–5. oldal

Érdi  Újság
Közgyűlési tudósítás

Kétmilliós nyomravezetői 
díj, meghosszabbított 
men tő tiszti szolgálat és 
árokbírság is szerepelt a na-
pirenden. A jövőben a vál-
lalkozásban működő védő-
nők is iparűzésiadó-men-
tességet élveznek és a Köz-
gyűlés elutasította a kötele-
ző menekültkvótát. 
 n 6–7. oldal

Ünnepi népszokásaink
Céklaleves és kuglóf, 
csobánolás, szalmahintés 
és ostyatörés. Összeállítá-
sunkban a horvát, a buko-
vinai székely, a lengyel, a 
roma és a német karácso-
nyi hagyományokba pil-
lanthatnak be olvasóink.

n 19. oldal

Sportos évértékelők
Idén minden bejött az érdi 
úszóknak, a kézis lányok 
eddigi legsikeresebb esz-
tendejükön vannak túl, de 
a röplabdások is szinte 
minden korosztályban 
előreléptek. Három sport-
vezető értékelte lapunk-
nak az elmúlt évet. 

n 20–21. oldal

Idei utolsó számunk 3. oldalán T. Mészáros András polgármester és Aradszki András országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőjét, míg a 16–17. ol-
dalon Hajdu Ferenc római katolikus plébános, Szabó Mihály görögkatolikus parókus, Erdélyi Takács István református lelkipásztor és Labossa 
Péter evangélikus lelkész karácsonyi üdvözletét találják meg Tisztelt Olvasóink. Kellemes időtöltést kíván a szerkesztőség minden munkatársa!

Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag
új esztendőt kívánunk olvasóinknak!
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Ha fa, akkor
Zso-fa!

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

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

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

T ű Z i f a T e l e p

Fabrikett-akció!

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

Kalodás tűzifa (vas, fa) • Fűrészpor

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

10 kg 650 Ft
1 raklap 60 Ft/kg

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

Kedves Olvasóink!

Az Érdi Újság 
következő száma  

2016. január 13-án 
jelenik meg.
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Azon a télen nem akart 
megjönni a hó, néhány héttel 
karácsony előtt még feketé-
ben, fagyott göröngyöket di-
dergetett a táj. Ebből a sötét-
ségből jött elő az asszony, 
csecsemő fiát a melléhez 
szorította. Nem tudni, mer-
ről jött, azt sem, mennyi ide-
je állhatott kinn az ajtó előtt, 
mert nem kopogott.

– Az istenért, jöjjön be, hi-
szen megfagy – mondta neki 
anyám.

Az asszony nem mozdult, 
szemét szüleimre emelte, és 
csendesen így szólt:

– Engem üldöznek.
– Egy nőt? Csecsemővel? 

Miért? – kérdezte apám.
Anyám szelíden megfogta 

a karját.
– Jöjjön már be.
– Nem követtem el semmi 

rosszat – mondta az asszony, 
de még mindig nem indult 
befelé. – Azt mondták, aki 
segít rajtam, azt is nagyon 
megbüntetik.

– Jöjjön csak be.
Nagyon szép asszony volt. 

Levetette furcsa aranysze-
gélyű, világos köpenyét, ki-
bontotta a pólyából kisfiát, 
tisztába tette, megszoptatta. 
A  kisgyerek ránk nevetett, 
fogatlan, bölcs nevetéssel.

– Csak karácsonyig. Kará-
csonykor már lesz hova men-
nünk – mondta az asszony.

Anyám ránk nézett.
– Gyerekek, senkinek se 

mondjátok meg, hogy a néni 
nálunk van! Megértettétek?

– Nem azért, mintha bárki-
től tartani kellene – mondta 
apám –, itt Rácpácegresen 
nincs senki, ki elárulna ben-
nünket. De biztos, ami biz-
tos.

Tudom, akkor mindannyi-
an Bederik Durira gondol-
tunk. Aki ugyan nem lakott 
Rácpácegresen, de itt ólál-
kodott mindig a környéken. 
Valami csősz, mezőőr vagy 
erdőkerülőféle volt. Lelövöl-
dözte a határba tévedt ku-
tyáinkat, megríkatta a gye-
rekeket, ijesztgette az ebéd-
vivő asszonyokat.

Igen, őtőle félni kellett.
Pedig mióta az asszony a 

gyerekkel megérkezett, egy-
re gyakrabban ke ring élt kö-
rülöttünk, s azután, hogy a 
hirdetményt felolvasták, 
egészen elszemtelenedett.

A katonák terepszínű 
dzsippel érkeztek, addig 
nyomták a dudát, amíg min-
denki előszállingózott a há-
zakból. Egy katona fölállt, 

ordítva olvasott. Egy nőt ke-
resnek, csecsemővel. Bárki 
látja, köteles jelenteni. A pa-
rancs megszegőjét a helyszí-
nen agyonlövik, házát porig 
rombolják.

Fagyott szívvel álltunk, 
kutatnak–e? De nem, odébb-
álltak. Csak Bederik Duri 
nem állt odébb, sőt megin-
dult a házunk felé.

– Ha akarja, most rögtön 
elmegyek – mondta az asz-
szony apámnak. – A kerten 
át, nem veszi észre senki.

– Nem megy sehova! Öt 
nap múlva karácsony, addig 
ki kell bírnunk. Bújjanak el!

Bederik Duri estig ott ült. 
Fülelt, gyereksírásra lesett.

Azt aztán leshette! Mert 
alighogy kényelmesen elter-
peszkedett a konyhában, 
odakint, a gazdasági épüle-
tek takarásában megjelent 
Jósvai Jancsi. Addig intege-
tett anyámnak, amíg észre 
nem vette.

– Mit akar, János?
– Az asszony meg a gyerek 

miatt…
– Milyen asszony? – reb-

bent meg anyám.
– Ne tessék félni, tud róla 

az egész puszta… Amíg ez 
itt ül, jobb helyük lenne ná-
lunk. A kerten át észrevétle-
nül átjöhetnek.

Így került az asszony a 
gyermekkel Jósvaiékhoz, 
majd amikor Bederik Duri 
körülöttük kezdett szaglász-
ni, átmentették őket az Alsó-
ház családjaihoz, aztán a 
Fölsőházba került, majd visz-

sza a középsőbe, nem volt 
Rácpácegresen egyetlen 
család sem, amely nem búj-
tatta volna, ha csak fél órára 
is.

Eljött a karácsony, a lá-
nyok ezüstpapírral borított 
diót, cérnára fűzött pattoga-
tott kukoricát aggattak a fe-
nyőágakra. Az asszony a ki-
csivel akkor már újra nálunk 
volt.

– Sötétedés után a pálfai 
Öreghegy alatt várnak rám.

Apám befogta a lovakat, 

és a biztonság kedvéért nagy 
kerülővel, a Sió fölötti erdők 
között vitte az asszonyt meg 
a fiát a megbeszélt helyre. 
Még kicsit mosolygott is ma-
gán, túlzás ez az óvatosság, 
ki kóricálna szenteste ezen 
az elhagyott vidéken. De bi-
zony kóricált. Előlépett a fák 
közül Bederik Duri.

– Állj! Kit visz maga?
Apám nem válaszolt, a lo-

vak közé csapott, meglódult 
a kocsi, de ahhoz nem elég 
gyorsan, hogy Bederik Duri 
ne tudja elkapni az asszony 
aranyszegélyű köpenyét. 
A  kezében maradt, diadal-
masan lobogtatta.

Vágtázva értek az Öreg-
hegy alá, valóban, egy kocsi 
várt ott. Az asszony sebté-
ben búcsúzott, átszállt, a 
könnyű parasztszekér elzör-
gött vele a sűrű éjszakába.

Apám megfordította a lo-
vakat, hazaindult. Most az 
országúton, eg yenesen. 
Amikor a Paphegy tövébe 
ért, az út menti bokrok mö-

gül ijesztő nevetés harsant. 
Apám tudta, hogy ki az, és 
szívszorongva nézte, ahogy 
a fag yos sötétségben 
ballang kó ró kat höm böl get a 
szél.

Másnap hajnalban fölboly-
dult Rácpácegres. Jönnek. 
Ki hozta a hírt, nem tudom, 
de már az is elterjedt, bogy 
egy lánctalpas monstrum is 
közeleg, azzal rombolják le a 
házakat. Bederik Duri nem 
sokat késlekedett. Ő vezeti 
őket, a tank előtt jön, kezé-

ben a bűnjel, az aranyszegé-
lyű, kék köpeny.

Egy darabig hihettük, 
hogy csak ijesztés, de ahogy 
a hajnal kibontotta a tájat a 
homályból, kibontotta a lő-
rinci úton vonuló sereget is, 
igen, jönnek, fegyverrel, 
lánctalpas monstrummal, 
végünk van, véged van, 
Rácpácegres. Menekültünk 
volna, az asszonyok batyu-
kat kötöttek, de akkor már 
valaki jött vissza a magtár 
felől, nincs kiút, igen, akinek 
jó szeme volt, láthatta: mint a 
szögesdrót tüskéi az őrsze-
mek szuronyai, körös-körül, 
a ráadási úttól a Paphegyen 
át a Vitéz-tanyáig mindenütt 
katonák, körülzártak ben-
nünket.

Ki lehet ez az asszony meg 
ez a gyerek, hogy ilyen ádá-
zul gyűlölik?

A batyuk a lábak mellé es-
tek, hátráltunk, összetorlód-
tunk, mint egy delelő nyáj, 
szorongtunk a Nagyszeder-
fa alatt. A monstrum már a 

Kissarok felé dübörgött, hal-
lottuk a kérlelhetetlen han-
got, már idevillant Bederik 
Duri kezéből a kék, amikor 
Keserű Pisti felkiáltott:

– Oda nézz!
A házak körvonalai meg-

bomlottak, mintha köd 
ereszkedett volna rájuk, de 
nem lehetett köd, hiszen 
minden mást élesen lehetett 
látni, idelátszott az Erzsé-
bet-domb fenyőfája, a lőrinci 
torony. A házak mégis elmo-
sódtak, tű né ke nyen lebeg-
tek, mint forró nyarakon az 
utak fölött a délibáb, újabb 
kiáltás, a kezem, a kezem, 
idenézz, a kezem. Tényleg, 
mintha elpárállana a tes-
tünk, áttetsző lesz a kezünk, 
megfakul a ruhánk, egy pil-
lanatra látom a mellettem 
levők testén át a dombokat, 
aztán már csak a dombok, a 
fák. A házak és az emberek, 
mint a pára, nincsenek, üres 
pusztaság Rácpácegres he-
lye… de mégis itt vagyunk, 
hiszen érzem, hogy fogom 
anyám kezét, a hátam mö-
gött szuszog a húgom.

A had hökkenten áll az 
üresség közepén, Bederik 
Duri eszelősen kapkodja a 
fejét, itt volt, itt van, itt kell 
neki lennie, a páncélosról le-
száll egy tisztféle, Bederik 
Duri kapkodva mutogat, lo-
bog a kezében az aranysze-
gélyű, kék köpeny. A  tiszt 
botot emel, Bederik Duri vál-
lára sújt vele, aztán az arcá-
ba. Itt meg, miköztünk, vala-
ki hangosan fölnevet, csönd, 
sziszegi apám, de nem lehet 
visszatartani a kárörvendő 
hangokat, sziszeg, fortyog, 
sistereg, úgy kell neked, áru-
ló gazember. Most már a töb-
biek is ütik, Bederik Duri 
szűkölve rohangál a körben, 
szinte sajnálja már az ember.

A katonák sorokba rende-
ződnek, a páncélos megfor-
dul, mennek dolguk végezet-
len, Bederik Duri, mint egy 
rongycsomó, a földön. Ami-
kor a katonák már lá tó tá vo-
lon túl vannak, föláll, az ar-
cán gyűlölet, rázza az öklét 
az égre, a katonákra, ránk, 
belőlünk meg, láthatatlanok-
ból, föltör, fölszárnyal a fel-
szabadult nevetés, Bederik 
Duri rémülten rohan át a föl-
deken, egyre messzebb, egy-
re távolabb, olyan lesz, mint 
egy szél űz te ballang kó ró.

Halvány vibrálás, helyük-
re sűrűsödnek a házak, föl-
ködlik a kezünk, az arcunk, 
juhé, itt vagyunk, világíta-
nak a boldog emberek. 
S mintha csak erre várt vol-
na, nagy pelyhekben, mint a 
kegyelem, hullani kezd a hó.

(1996)

Lázár Ervin: Az asszony
Végéhez közeledik a 2015. 

év, és amikor e sorokat ol-
vassák, minden család már 
az ünnepre készül. Szám-
adást készít ilyenkor min-
denki. Személyes életünk, 
családunk életének alakulá-
sát értékeljük. A város pol-
gármestereként nekem min-
denekelőtt közös ügyeinkről 
kell számot adnom, így azt 
szeretném sorra venni, amit 
együtt, az összefogás ereje 
révén sikerült megvalósíta-
nunk ebben az évben.

A legfontosabb feladat az 
volt, hogy a 2006-ban megin-
dult fejlődés folytatódhas-
son. A 2020-ig tartó uniós 
fejlesztési források 2015-től 
gyakorlatilag megszűntek 
Érd számára, hiszen Pest 
megye Budapesttel közös 
fejlesztési régióba tartozása 
csak minimális pályázati 
pénz elnyerését teszi lehető-
vé. Az előttünk álló felada-
tok megoldásához azonban 
ez nem elég. Ezt felismerve, 
Magyarország kormánya a 
Modern Városok Program 
keretében együttműködési 
megállapodást kötött Érd-
del, amelyet Orbán Viktor 
miniszterelnök úrral közö-
sen írtunk alá július 3-án. Ez 
a megállapodás a következő 

öt évre 40 milliárd forintot 
biztosít Érd számára ahhoz, 
hogy megvalósíthassuk vá-
rosfejlesztési koncepciónk 
következő fejezetét, a Bat-
thyány 2020 programot.

Ennek egyik legfontosabb 
programpontja a tervezett 
ipari-gazdasági övezet, ami 
által növelhetjük a város 
adóbevételeit, munkahelye-
ket teremthetünk. Fontos fej-
lesztés lesz az ófalusi–Duna-
parti gyógy-, sport-, illetve 
kulturális-turisztikai beru-
házás is. Tervezzük egy 
szálloda-, edzőcsarnok- és 
sport-rehabilitációs komple-
xum felépítését is az Érd 
Aréna melletti területen.

Érdligeten, a Papi földek 
néven ismert tizenkét hektá-
ros területen záportározót 
hozunk létre, amely alapja 
lesz a felszíni vízelvezetési 
problémák megoldásának, 
mindemellett pedig szabad-
időparkként is funkcionál-
na.

Két új középiskola meg-
nyitását is tervezzük az át-
építendő Telekiben és a telje-
sen újjáépítendő Batthyá-
nyban, a Parkvárosban pe-
dig óvoda és új, 24 tantermes 
iskola nyílik majd. Fenyves-
Parkvárosban köznevelési, 

egészségügyi és sportcent-
rumot is építünk. Progra-
munkban a dr. Romics Lász-
ló szakorvosi rendelőintézet 
felújításának második üte-
me is szerepel, így az intéz-
mény régi szárnyát is felújít-
juk és bővítjük.

Fejleszteni fogjuk a szoci-
ális intézményi szolgáltatá-

sokat: egy összefüggő szoci-
ális intézményt tervezünk, 
így a Gondozóközpontot az 
eddigi több különálló létesít-
mény helyett egy nagyobba 
vonjuk össze, s a program-
ban szerepel egy új idősek 
otthona megépítése is.

A közbiztonság növelése 
érdekében tovább bővítjük a 

térfigyelő kamerarendszert 
is: több kamera lesz a város-
ban, olyan programmal, 
amely észleli, ha körözött 
személy vagy lopott jármű 
hagyja el a várost vagy érke-
zik Érdre.

A fent olvasható fejleszté-
sek megvalósításának alap-
jait tettük le 2015-ben azzal, 
hogy megterveztük a kor-
mány által is támogatandó-
nak ítélt Batthyány 2020 
programot. Mindez Önök 
nélkül nem lett volna sike-
res, hiszen a városszerte ki-
küldött kérdőívekre adott 
válaszaik jelentős részét be-
építettük a programba. 

Ez a 40 milliárd forint je-
lentős – a város történetében 
példa nélküli – összeg. Ám 
korántsem elég, ha a további 
megoldandó problémákra 
gondolunk. Segítségével 
azonban jelentős lépést tehe-
tünk közös célunk elérésé-
hez, hogy Érd szerethető, vi-
rágzó kertvárossá váljon, 
amelynek lakói büszkék 
arra, hogy érdiek.

Ennek reményében kívá-
nok valamennyiüknek áldott 
ünnepet és sikeres, boldog új 
évet!

T. Mészáros András
polgármester

Ferenc pápa november kö-
zepén, egy reggeli miséjében 
ezt mondta: „Közeledik a ka-
rácsony. Kigyúlnak majd a 
fények, lesz ünneplés, csillo-
gó karácsonyfák, betlehemi 
jászlak is… De mindez csak 
álca! A világ továbbra is há-
borúban áll. A világ nem ér-
tette meg a béke útját.”

A pápa szerint elég volt a 
képmutatásból. Európa és a 
nyugati civilizáció elbukhat, 
ha most, az utolsó pillanat-
ban nem kapaszkodik bele 
az eddig a liberális ámokfu-
tás miatt és politikai kor-
rektségből megtagadott és 
sokszor elárult keresztény 
identitásába. Ugyanis ennek 
hiánya okozza a javak igaz-
ságtalan elosztását (ezzel 
pedig a szegénységet), az ön-
zést, amely a teremtett világ 
pusztulását okozza körülöt-
tünk, a gyűlöletkeltést és a 
fegyverkereskedelmet, ame-
lyek a mai háborúk okozói, a 
pénzisten által ránk kény-
szerített modern rabszolga-
ságot, valamint azt a hamis 

szabadságeszményt, amely 
nem az embert, hanem vélt 
és kitalált álértékeket he-
lyez előtérbe. Mindez pedig 
ellentétes keresztény gyöke-
reinkkel.

Mindnyájunkat nyomasz-
tanak az elmúlt hónapok ese-
ményei, és mindnyájan érez-
hetjük, hogy valami van a le-
vegőben: ez a karácsony egy 
kicsit más lesz, mint az eddi-
giek. Valami megváltozott 
körülöttünk, és mintha bi-
zonytalanná vált volna mind-
az, amibe beleszülettünk, 
amit eddig biztosnak hittünk. 
Mintha kihúznák a lábunk 
alól a talajt, próbálunk ka-
paszkodókat keresni.

A december 8-án, Szűz 
Mária szeplőtelen fogantatá-
sának ünnepén megnyitott 
szentév arra hív, hogy a jogá-
szi és kategorizáló, beskatu-
lyázó okoskodásokat szorít-
suk háttérbe, és az igazsá-
gosság mindennapi jogos 
követelménye mellé állítsuk 
oda az irgalmasságot, a sze-
retetet is. Mert Isten eme lé-

nyegi tulajdonságáról mint-
ha megfeledkeztünk volna.

A karácsonykor megszüle-
tett Istenember, mindnyá-
junk Ura és Megváltója 
ugyanis megmutatta ne-
künk, hogy Isten szemében a 
legfontosabb érték és cél az 
ember üdvössége. Minden 
egyes emberé: az Öné, ked-
ves Olvasó és az enyém, meg 
a szomszédomé. Mert min-
denki felbecsülhetetlen, he-
lyettesíthetetlen és pótolha-
tatlan érték számára. Állít-
suk hát helyre a szemlélet-
módunkat!

Ha a világ nagyjai és dön-
téshozói hibás – és sokszor 
bűnös – módon gondolkod-
nak is, közöttünk, hazánk-
ban és családjainkban ne 
így legyen! A karácsony és 
kereszténységünk oly fontos 
és meghatározó ünnepei és 
értékei ne legyenek a kép-
mutatás áldozatai. Figyel-
jünk az örök értékekre, job-
ban, mint eddig. Ne a pilla-
natnyi haszon és kényelem 
legyen a fő szempont, és ne 

üresedjék ki, ne váljék kép-
mutatássá a Megváltó szüle-
tésének ünnepe.

Közöttünk ne így legyen!
A társadalom legkisebb és 

legősibb, elemi sejtje, közös-
sége a család, ahol az élet 
fakad, és amire a társada-
lom épül. Isten is ezt válasz-
totta, amikor megtestesült, 
és ezzel megszentelte a csa-
ládot. Vigyázzunk hát a csa-
ládjainkra! Belőlük fakad a 
remény és a jövő. A betlehe-

mi jászol körül a Szent Csa-
lád társaságában adjunk ér-
tük hálát, és ne engedjük, 
hogy figyelmünket hazug 
erők eltérítsék az örök érté-
kekről! Ha ezt meg tudjuk 
tenni, akkor hiszem, hogy 
továbbra is jó úton haladunk.

Vallom, hogy a remény, 
amely karácsonykor kézzel-
foghatóvá vált Betlehemben, 
egyszer beteljesedik. Ezen 
dogozunk a politikában, és 
ezt szolgálja a jelenlegi ke-
reszténydemokrata ihle tett-
ségű kormányunk minden 
döntése. Ez a hit, amely 
egyébként a kereszténység 
egyik alapja, adjon mindnyá-
junk számára kikezdhetetlen 
optimizmust!

Áldott és felelősségteljes, 
egyben valódi, őszinte ün-
neplést kívánok hát kedves 
Mindnyájuknak és Családja-
iknak, jövőre pedig egy bé-
késebb, boldogabb új eszten-
dőt!

Dr. Aradszki András
országgyűlési képviselő

(Fidesz–KDNP)

„Közös célunk a szerethető, virágzó kertváros”

„Mindenki felbecsülhetetlen, pótolhatatlan érték”
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Érdi  Újság

Legendás kézilabdakapus: többszörös BL-győztes, 
világbajnoki ezüstérmes, magyar és osztrák 
válogatott, aki pályafutása alatt a világ számos or-
szágában megfordult. A karácsonyokat azonban 
mindig otthon tölti, családja körében, és az ünne-
pi sütés-főzésből is kiveszi a részét. Gyermekkori 
és jelenkori karácsonyokról beszélgettünk Rácz 
Marianne-nal, az ÉRD kapusedzőjével, az Olimpiai 
Védnöki Testület tagjával.

n ÁdÁm Katalin

– Hogyan emlékszik vissza a 
gyermekkori karácsonyokra?

– Mindig is nagyon fontos 
volt számomra a karácsony, 
hiszen ez az egyik legszebb 
családi ünnep. Nagyon meg-
hitt emlékeim vannak ezekről 
az összejövetelekről, gyerek-
korom óta. Ma is érzem az ott-
honi karácsonyi illatokat, a 
tradicionális, csak karácsony-
ra készülő ételek ízeit és a 
meghitt beszélge tések hangu-
latát. A családom Kassa mellől 
származik; Trianon után az 
egyik nagybátyám ott maradt, 
a másik Tokajban telepedett 
le, mi pedig a szüleimmel Nyír-
egyházán éltünk. A karácso-
nyi szünidőket gyakran Szil-
vásváradon töltöttem, ahol a 
nagybátyám erdész volt. Hihe-
tetlen élmény volt, mikor ki-
mentünk etetni a szarvasokat, 
vaddisznókat, ló vontatta szá-
non az erdőbe – akkor még vol-
tak igazi, havas telek… Em-
lékszem arra is, amikor oda-
kint feldíszítettünk házilag 
készített „fényfüzérrel” egy 
nagy fenyőfát; akkoriban ez 
még nem volt olyan megszo-
kott dolog, mint most, inkább 
luxusnak számított, de akkor 
így mindenki szemét gyönyör-
ködtette. 

Sok téli élményem fűződik 
Tokajhoz is: nagyszüleim háza 
közvetlenül a Tisza partján 
állt, és voltak olyan kemény hi-
degek, hogy Tokajról Raka-
mazra a Tisza jegén mentek át 
a lovas szekerek, és mi, gyere-
kek is ott szánkóztunk, kor-
csolyáztunk. A karácsony nem 

a drága meglepetésekről, ha-
nem az együttlétről, az apró 
figyelmességekről, saját kezű-
leg készített ajándékokról 
szólt. Persze egy-egy könyv, 
hanglemez is került a fa alá. 
Ahogy haladt előre a pályafu-
tásom, és kijutottam külföldi 
világversenyekre, hoztam 
haza olyan apróságokat, ame-
lyek itthon kuriózumnak szá-
mítottak.

– Az osztrák Hypo játékosa-
ként belekóstolhatott a bécsi 
karácsonyok hangulatába is, 
méghozzá a rendszerváltás 
idején. Miben mások az osztrák 
karácsonyok?

– Ausztriában már az első 
adventi gyertya meggyújtásá-
nál felállítják a karácsonyfát a 
legtöbb családnál. Ezt a szo-
kást áthoztam Bécsből: igaz, 
nem az első gyertyagyújtás-
nál, de de cember közepén már 
állni szokott a fa Hódmezővá-
sárhelyen – itt él a húgom a 
családjával, és ide költöztek 
Nyíregyházáról a szüleim is –, 
és karácsonyi díszítést kap a 
ház is: azaz lassan felépítjük 
azt a hangulatot, ami a szent-
estén éri el a tetőpontját. Bécs-
ben egyébként már a rend-
szerváltás környékén olyan 
színvonalú karácsonyi vásáro-
kat rendeztek, mint most itt-
hon a budapesti Vörösmarty 
téren. Ott fedeztem fel e vásá-
rok ízét, hangulatát, ahogy a 
farsangokét is. A bécsi farsan-
gi időszak ugyanis egészen 
más, mint a magyar: mások a 
hagyományai, a gyökerei. A 
karácsony is más, egyrészt 
azért, mert Ausztriának van-

nak olyan területei, ahol min-
dig van hó december végén, 
másrészt az a fajta ajándéko-
zási őrület, ami itthon volt a 
rendszerváltozás után, egyál-
talán nem volt jellemző a ’90-es 
években. Úgy látom, lassan 
Magyarországon is a helyükre 
kerülnek a karácsonnyal kap-
csolatos értékek. Ami a mi csa-
ládunkat illeti, nálunk az a 
legfontosabb, hogy azokat az 
élményeket, amelyeket mi is 
átéltünk gyermekként, és azo-
kat a hagyományokat, ame-
lyeknek részesei voltunk, to-
vábbadjuk a mostani fiatal-
ságnak, a felnőtteknek pedig 
legyen idejük egymásra, a be-
szélgetésre.

– Karácsonykor ezek szerint 
a mai napig összejön a teljes 
nagy család? 

– Igen, tizennyolc-húszan is 
összegyűlünk szenteste a hú-
goméknál. December közepén 
otthon voltam, akkor már javá-
ban készülődtek az ünnepre. 

– Ki vállalja a 24-ei vacsora 
elkészítését?

– Mindenki hozzáteszi a ma-
gáét. Megvan a tradicionális 
menü, még édesanyámtól vette 
át a testvérem: fácánleves – 
amit 24-én reggel fél hét tájban 
egy nagy fazékban odate-
szünk főni, és estére összeér-
nek az ízei –, aztán az elma-
radhatatlan töltött káposzta, 
szabolcsi módon elkészítve. 
Gyermekkoromban mindig 
volt a családban disznóvágás 
is karácsonytájt, most ez már 
nincs, de hozzájutunk félkész 
„disznóságokhoz”, amelyekből 
házi szalámi, kolbász készül, 
és ezek is ott vannak a kará-
csonyi asztalon, ahogy a sült 
húsok és saláták is. Ez utóbbi-
akat én csinálom, az egészsé-
ges életmód jegyében. 

Természetesen van desz-
szert is: a hagyományos diós-
mákoson kívül reformédessé-
gek is az asztalra kerülnek 
ilyenkor, mint például a gyü-
mölcssaláta vagy a joghurtos 

müzli. Ezt is én készítettem 
tavaly, és nagy sikere volt.

– Egy sportolónak ilyenkor is 
vigyáznia kell a kalóriákkal?

– Azokkal mindig (nevet). A 
magyar konyha nem a könnyű 
karácsonyi fogásairól híres, 
de ilyenkor azért mi sem arra 
figyelünk, hogy hány kalóriát 
viszünk be, hanem élvezzük az 
ünnep hangulatát és azt, hogy 
bűntudat nélkül falatozha-
tunk. Persze a sportolók a ka-
rácsonyi szünetben is elmen-
nek például futni. Úgyhogy e 
kétnapos lakomával nincs 
probléma.

– Biztos van, aki szívesen ki-
próbálna egy-két egészsége-
sebb fogást karácsonykor. 
Megosztaná velünk egy saláta 
és egy édesség receptjét? 

– Hogyne. Nagyon egyszerű 
és finom például a vörös-
babsalátám: 3–4 konzerv 
vörösbabot összekeverek lila-

hagymával, leöntöm egy jog-
hurtos, olívaolajos, borssal, 
sóval fűszerezett öntettel, 
majd hűtőben érlelem. Nagyon 
jó kiegészítője a sült húsok-
nak. A fitneszdesszert – így 
neveztük el a már említett jog-
hurtos édességet – is gyorsan 
elkészíthető: rétegesen a poha-
rakba kanalazok sorrendben 
mézet, müzlit, gyümölcsöt, na-
túr joghurtot, megbolondítom 
pörkölt dióval, majd fahéjat 
szórok a tetejére. Nagyon de-
koratív, egészséges és könnyű 
fogás, jólesik a nehéz ételek 
után. Tavaly nagy sikere volt, 
így valószínűleg az idén is 
megcsinálom.

– A család ezek szerint szereti 
ezeket a reformkülönlegessé-
geket?

– Igen, sőt, az egyik kereszt-
lányom, aki másodéves jog-
hallgató Szegeden, mostaná-
ban szintén ráállt ezekre az 
egészséges finomságokra, és 
nemrég tőlem kért tanácsot 
egy „vacsoracsata” megrende-
zéséhez. Nemcsak én, hanem 
az egész család segített neki, 
és a vacsora nagyon jól sike-
rült. Karácsonykor az ételek 
mellett nagy hangsúlyt fekte-
tünk a jó minőségű italokra is: 
mint említettem, a család egy 
része tokaji – édesapám az ot-
tani gimnáziumban végzett, és 
a mai napig visszajár a régi is-
kolájába –, megvannak még a 
rokoni szálak, és ezeknek kö-
szönhetően hozzájutunk jóféle 
borokhoz. Ezeket általában 
már nyáron megvásároljuk, és 
aztán a karácsonyi vacsorá-
hoz szolgáljuk fel.

– És az ajándékozás?

– Szenteste hat óra körül 
gyűlik össze a család, meg-
gyújtjuk a csillagszórókat, 
bekapcsoljuk a karácsonyi 
zenét, és a legkisebbek és a 
legidősebbek megkapják az 
ajándékaikat. Ezt követi a va-
csora. A szüleink – akik már 
nyolcvan év körüliek – ezután 
hazamennek, és csak a felnőt-
tek maradnak. Mi ekkor aján-
dékozzuk meg egymást. Ha-
gyomány az is, hogy elme-
gyünk az éjféli misére, haza-
jövet még beszélgetünk egy 
kicsit, és három óra körül 
minden elcsendesedik. Kará-
csony első napján aztán na-
gyobb baráti társaság érke-
zik, mondjuk úgy, morzsapar-
tira. Harminc-negyven ember 
fordul meg nálunk ilyenkor 
dél és éjfél között. Sajnos az 
egyik karácsonyi összejöve-
telhez egy családi tragédia is 
kapcsolódik. Hat évvel ezelőtt 
a sógorom bátyja, István ösz-

szeesett és meghalt. Semmi-
lyen előjele nem volt a bajnak, 
26-án ünnepeltük volna a 
neve napját. Évekig nem tud-
tuk feldolgozni ezt a tragédi-
át, rányomta a bélyegét a ka-
rácsonyainkra. Ma már az ő 
emléke is hozzátartozik az 
ünnepünkhöz: fájdalommal 
és nagy szeretettel emléke-
zünk rá ilyenkor.

– Sportolói pályafutása alatt 
volt olyan karácsonya, amit 
nem otthon, a családja köré-
ben töltött?

– Nem, soha. Az viszont elő-
fordult, hogy az édesapám ka-
rácsonykor kórházban volt. 
Vacsora előtt meglátogattuk, a 
lehetőségekhez mérten feldí-
szítettük az ágya környékét 
szaloncukorral, fenyőággal, 
angyalkával, és örültünk an-
nak, hogy így is együtt lehe-
tünk. Az persze megtörtént, 
hogy nem tudtam mindkét na-
pot – azaz a 24-ét és a 25-ét – 
otthon tölteni, de valamelyiket 
biztosan. Idén mindkét napot 
sikerül: 23-án utazom a csalá-
domhoz, de 26-án már újra Ér-
den leszek. Hiszen akkor már 
edzünk.

– A csapat mikor szokott ka-
rácsonyozni?

– Az a mérkőzésektől függ. 
Tavaly úgy alakult, hogy ka-
rácsony után ünnepeltünk, 
most még szenteste előtt fo-
gunk. Régebben étteremben 
találkoztunk, a csarnokban 
azonban van VIP-terem is, 

ami kiválóan alkalmas a házi 
ünnepségekre. Karácsony-
kor megajándékozzuk egy-
mást, méghozzá a régi jó ka-
lapból húzós módszerrel, kü-
lön a játékosok és külön a 
stáb tagjai. Ilyenkor aztán 
megindul a nyomozás: kinek 
mi a vágya, mivel lehetne a 
legjobban meglepni. Egyre 
kreatívabb ajándékokkal le-
pik meg egymást a játékosok; 
látszik, hogy jól ismerik egy-
mást, tudják, hogy humoro-
sabb vagy inkább saját készí-
tésű dolognak örülne az, aki-
nek a nevét kihúzták. Tavaly 
nagyon bevált az is, hogy 
nem rendeltünk vacsorát, ha-
nem mindenki hozott valami-
lyen maga készítette finom-
ságot. Ilyen volt például 
Szvetlana Gridnyeva orosz 
céklasalátája, illetve Katari-
na Krpezs csodatortája, de a 
többiek is nagyon kitettek 

magukért. Idén is ugyanígy 
tervezzük a közös karácso-
nyozást.

– Ahogy elmondta, az ünnep 
önnek nem a nagy ajándékok-
ról, hanem a családi, baráti 
együttlétről szól, mégis, van-e 
valamilyen különleges kará-
csonyi kívánsága?

– Egészséget kívánok min-
denkinek, mert minden más 
megszerezhető. Ezenkívül bé-
kességet kívánok mind-
annyiunknak, egymásra fi-
gyelést az ünnepekre, amit 
fontos, hogy a hétköznapok-
ban is szeretettel tovább tud-
jon vinni mindenki. Csapa-
tunknak, az ÉRD-nek és fan-
tasztikus szurkolótáborának 
pedig azt kívánom, hogy minél 
több teltházas találkozó végén 
tudjunk közös sikereinknek 
örülni!

– Újévi fogadalmakat szo-
kott tenni?

– Az új év egy sportolónál 
nem január elsejével, hanem a 
szezonnal kezdődik: az idei 
nekünk elkezdődött már 
szeptemberben, és májusig-jú-
niusig tart majd. Folytatjuk te-
hát azt a munkát, ami ahhoz 
kell, hogy a szeptemberben 
meghatározott céljainkat elér-
jük. 

Nagyon nehéz tavaszi sze-
zon előtt állunk, ráadásul ja-
nuárban nyolc mérkőzést ját-
szunk nemcsak itthon, hanem 
az Európa-kupában is. Azt kí-
vánom, hogy azon az úton, 
amit elkezdtük, továbbra is 
nagy alázattal, szorgalommal 
és hittel haladjunk előre. Cé-
lunk, hogy a bajnokságban a 
legjobb négy közé kerüljünk, 
az Európa-kupában pedig mi-
nél tovább jussunk.

Rácz Marianne Nyíregyházán született, kézilabdakapus édesanya és futballista édesapa 
gyermekeként. 1975–76-ban a Nyíregyháza Volán S.C.-nél, majd 1980-ig a Csepel S.C.-nél, ezt 
követően 1988-ig a Vasas S.C.-nél játszott. 1988-tól 1996-ig az osztrák Hypo N.Ö. játékosa. 
205-szörös magyar, 113-szoros osztrák válogatott, ötszörös világ-, háromszoros Európa-válo-
gatott, hétszeres BL-győztes (egyszer a Vasas, hatszor a Hypo színeiben). 1982-ben vb-ezüst-
érmes (Magyarország színeiben), 1990-ben vb-ötödik (Ausztria válogatottjával), itt a torna 
legjobb kapusa címet is elnyerte. 1992-ben a barcelonai olimpia 5. helyét szerezte meg az 
osztrák válogatottal, és ő volt az olimpia legjobb kapusa. Többszörös magyar és osztrák baj-
nok, kupagyőztes, szuperkupa-győztes. Edzőként 1998–2000 között a magyar női kézilabda-
válogatott másod- és kapusedzője (Mocsai Lajos segítőjeként), csapata 1998-ban az Eb-n 3. 
helyet ért el Hollandiában, 1999-ben 5. helyet Norvégiában. 2000-ben a sydneyi olimpián 
ezüstérmet, a romániai Eb-n aranyat. Kapusedzőként, nemzetközi referensként dolgozott 
1996–1998-ban az FTC-nél, szakmai tanácsadó és másodedző volt 2003–2006-ban a Cornexi-
Alcoa kézilabdaklubnál, csapatával 2005-ben EHF-kupát nyert. 2010 óta az ÉRD kapusedzője, 
a csapat háromszoros bajnoki bronzérmes, tavaly az EHF-kupán elődöntőt játszott, és a Ma-
gyar Kupa harmadik helyét érte el. 2013-ban az U19-es férfi kézilabda-világbajnokság szerve-
zőbizottsági tagja,  2014. novembertől olimpiai védnöki testületi tag.

Karácsonykor a csapat tagjai is megajándékozzák egymást, méghozzá a régi jó kalapból húzós módszerrel. Ilyenkor aztán megindul a 
nyomozás: kinek mi a vágya, mivel lehetne a legjobban meglepni

„Egészséget és békességet kívánok 
szeretettel mindenkinek”
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Három ingatlan megvételéről is döntöttek a képviselők, amelyekre a 
Modern Városok programban megfogalmazott fejlesztési célok meg-
valósítása érdekében van szüksége a városnak. Az ülést megelőzően 
T. Mészáros András és Pintér Lajos rendőr alezredes, kapitányságvezető 
járőröket jutalmazott meg kiemelkedő munkájuk elismeréseképpen.

Az önkormányzati tör-
vénynek megfelelően, idén 
először nyújtotta be a köz-
gyűlésnek valamennyi vá-
rosi képviselő az egyéves 
tevékenységéről szóló be-
számolót. Elsősorban a sa-
ját választókerületükben 
elvégzett munkájukról tá-
jékoztatták a plénumot, de 
egyetértettek abban, hogy 
amit elértek, bizonyos ér-
telemben csapatmunka is 
volt, hisz nem valósulha-
tott volna meg, ha nem áll 
mögöttük a polgármester 
és a közgyűlés. A tájékoz-
tatók a város honlapján és 
várhatóan az Érdi Újság-
ban is a nagy nyilvánosság 
elé kerülnek.

Néhány, év végén elma-
radhatatlan döntés követ-
kezett, majd a közterületek 
tisztán tartásáról és a he-
lyi adókról szóló rendeletet 
módosították a képviselők, 
belefoglalva, hogy a házi-
orvosok és házi gyermek-
orvosok iparűzési adójá-
nak elengedése mellett a 
jövőben a vállalkozásban 
működő védőnők is men-
tességet élveznek.

Heves vitát generált a 
Modern Városok program 
keretében megvalósuló fej-
lesztésekhez szükséges in-
gatlanok megvásárlására 
tett javaslat, ugyanis a bal-
oldali frakció értetlenül 
állt az előtt, hogy a Parkvá-
rosba tervezett oktatási 
centrum miért nem a ko-
rábban tervezett, Daruke-
zelő utcai helyszínen való-

sul meg. A  polémia végén 
azonban mindhárom ingat-
lan – a Budai út 7. szám 
alatti irodaház, amely a 
megyeközponti tankerüle-
tet, a Búvár és a Burkoló 
utca által határolt telek-
tömb, amely az oktatási 
centrum meg valósítását 
szolgálja majd, valamint a 
Duna-parti egykori tégla-
gyári terület – megvásár-

lását egyhangúlag támo-
gatta a plénum.

Ezt követően a képviselők 
elfogadták az ÉTH Kft.-vel 
szemben fennálló tagi köl-
csön összegének rendezésé-
re tett javaslatot, és a közel-
múltban elkövetett, bestiális 
gyilkosság kapcsán történő 
nyomravezetői díj kitűzésé-
vel is egyetértettek. Támo-
gatta a közgyűlés az önkor-
mányzat 2015. évi közbe-
szerzési tervének módosítá-
sát, majd jóváhagyta az Érdi 
Galéria 2016. évi üzleti ter-
vét. Ugyanígy elfogadta a 
teljesítménykövetelmények 
alapját képező stratégiai cé-
lok meghatározására tett ja-
vaslatot, valamint a közgyű-
lés jövő évi munkatervét is.

Újabb, személyeskedések-
től sem mentes, elhúzódó vi-
tát generált Kopor Tihamér 
(Fidesz–KDNP) indítványa, 
amelyben arra tett javasla-
tot, hogy az érdi közgyűlés 
adjon ki támogató nyilatko-
zatot azzal kapcsolatban, 
hogy elutasítják az Európai 

Unió által meghatározott kö-
telező betelepítési kvótát. 
Indítványát végül a három 
balodali képviselő ellensza-
vazata mellett 14 igennel fo-
gadta el a plénum.

Simó Károly alpolgár-
mester (Fidesz–KDNP) a vá-
ros stratégiai zajtérképére 
épülő intézkedési terv felül-
vizsgálatára tett javaslatát 
is támogatták a képviselők 
és egyhangúlag elfogadták a 
Napra Forgó Nonprofit Köz-
hasznú Kft.-vel 2010. óta 
megkötött szerződés megújí-
tását, amely a hátrányos 
helyzetű munkavállalók ré-
szére nyújt álláskeresési és 
munkaerő-közvetítő szolgál-
tatást.

Az utolsó napirendi pon-
tokban szociális és egész-
ségügyi kérdésekben szület-
tek pozitív döntések, többek 
között arról, hogy az önkor-
mányzat jövőre is igénybe 
veszi a mentőtiszti szolgálta-
tást, végül a képviselők zárt 
ülésen folytatták a munkát.

n BáLINT EdIT

Különleges évet hagy maga mögött Tomka Lilla, hiszen ő lett idén az 
érdi diákság „első embere”, így a tanulás mellett rengeteg feladat várt rá 
az utolsó negyedévben. Nem csoda, hogy már alig várja az ünnepeket, 
amikor több idő jut pihenésre és a családra, sőt szeretett szülővárosába, 
Szegedre is ellátogathat.
n BÁlint Edit

– A felelősségteljes felada-
tok mellett év végén a kelle-
mesebbekből is kivette részét 
az Ifjúsági Önkormányzat…

– Szerettük volna meg-
ajándékozni az érdi gyere-
keket, ezért több tíz kiló sza-
loncukrot vásároltunk, amit 
rénszarvasnak, krampusz-
nak öltözve, két nap alatt el-
osztogattunk a járókelők-
nek, legfőképpen a gyere-
keknek, de a felnőtteknek is 
jutott belőle. Jó érzés volt 
látni a kicsik hirtelen mo-
solyra derült arcát.

– Rendkívüli esztendőt 
zártál, hiszen az első Ifjúsági 
Önkormányzat diákpolgár-
mestereként egy majd 70 ez-
res település diákságának 
érdekeit képviseled. Milyen 
érzés ez számodra?

– Szavakkal leírhatat-
lan… Megtiszteltetés és bol-
doggá tett, hogy az érdi di-
ákság többsége bizalmat 
szavazott nekem. Óriási fele-
lősség ez, aminek igyek-
szem megfelelni. A válasz-
tás óta eltel hónapokban a 
diáktestület tagjai megis-
merték egymást, és meggyő-
ződésem, hogy egyre jobb az 
együttműködés közöttünk. 
Jó hangulatban telnek a köz-
gyűléseink, mindenki el-
mondhatja a véleményét, 
minden ötletet, javaslatot vi-
tára bocsátunk, és közösen 
döntjük el, életképes-e a fel-
vetés.

– Eddigi munkád alapján 
elmondható, hogy kompro-
misszumképes vagy. Otthon 
is ezt gyakorlod? Vannak 
testvéreid?

– Egy 21 éves nővérem és 
egy ötéves kisöcsém van. 
A  nővéremmel is szoros a 
kapcsolat, bár ő év közben 
kevesebbet van itthon, jo-
gásznak tanul Szegeden. 
Ezért is várom már nagyon 
a karácsonyt, mert a téli 
szünetben együtt lehetünk. 
Előbb Érden ünnepelünk a 
szegedi nagyszüleinkkel, 

utána mi megyünk hozzá-
juk. Emiatt is izgulok, mert 
Szeged a szülővárosom, 
mindig szívesen látogatok 
haza. Körbejárom a régi 
kedvenc helyeket, ahol az 
általános iskolai éveim egy 
részét töltöttem. Úgy terve-
zem: érettségi után Szege-
den folytatom a tanulmá-

nyaimat. Egyelőre a pszi-
chológia vonz, nagyon érde-
kelnek az emberi magatar-
tásformák okai, de előbb le-
gyek túl az érettségin, aztán 
majd meglátjuk, hogyan to-
vább.

– Milyen nálatok a kará-
csony? Hogyan készültök rá?

– Mivel a kisöcsém még 
csak ötéves, karácsony nap-
ján én szoktam elvinni egy 
kis délutáni sétára vagy a 
játszótérre, hogy az „angya-
lok” addig titokban meghoz-
zák a fenyőfát, amit utána a 
család közösen feldíszít. Eb-
ben már Lőrinc is részt 
vesz, ő az alsó ágakat ékesí-
ti. Anya közben készíti az 
ünnepi vacsorát. Ha minden 
készen áll, jöhet az ünneplő-
ruha, és amikor felvillan-
nak a karácsonyfa fényei, 
jöhetnek az énekek, majd az 
ajándékosztás izgalmas pil-
lanatai következnek.

– Gyermekkorod karácso-
nyaiból mire emlékszel szí-
vesen? Volt olyan ajándék, 
amire különösen vágytál?

– Hogyne, rengeteg! 
A nővéremmel mindig hosz-

szú listát írtunk, amit an-
nak rendje és módja szerint 
meg is címeztünk a Felhő 
utca 14-be, mert úgy gondol-
tuk, itt lakik Jézuska az an-
gyalaival. Mindenesetre a 
lista jó helyre kerülhetett, 
mert a felírt tárgyak zömét 
megkaptuk, sőt mindig volt 
olyan meglepetés is a fenyő 
alatt, ami egyikünk listáján 
sem szerepelt. Nálunk azon-
ban az átlagosnál hosszabb-
ra nyúlik a karácsony, mert 
az érdi ünneplést Szegeden, 
szélesebb családi körben 
folytatjuk. Igen nagyszámú 
a családunk, tizenegy uno-
katestvérem van, akiket sa-
ját készítésű ajándékokkal 
szoktam meglepni, és én is 
hasonló apróságokat kapok 
tőlük. A legfontosabb vala-
mennyiünk számára, hogy 
együtt lehetünk.

– T. Mészáros András, Érd 
polgármestere úgy fogal-
mazott: történelmet írtok, 
mert Érd történelmében az 
első városi diáktestület tag-
jai vagytok. Milyen érzés 
történelmet írni?

– Valójában annyira élve-
zem ezt a munkát, hogy 
egyáltalán nem érzem te-
hernek vagy nehéznek. 
Kezdetben még volt bennem 
egy kis aggódás, hogy meg 
tudok-e majd felelni minden 
elvárásnak. Az első nagy 
kihívás a tízmillió forintos 
költségvetés összeállítása 
volt. Úgy kellett „beoszta-
nunk” ezt az összeget, hogy 
megfeleljen az Ifjúsági Ön-
kormányzat alapelvének, a 
teljes érdi diákság érdekei-
nek. Úgy érzem, sikerült 
megoldanunk ezt a komoly 
feladatot. Meggyőződésem, 
hogy ilyen lelkesedés mel-
lett minden esélyünk meg-
van a kitűzött célok megva-
lósítására. Szeretnénk jó 
példát állítani az utánunk 
következőknek, s már alig 
várom a januárt, amikor az 
Ifjúsági Önkormányzat 
folytathatja a munkát. Ad-
dig is, kellemes ünnepeket 
és boldog új évet kívánok 
valamennyi érdi diáktár-
samnak!

Ötszázmillió forintból újjáépült a Sárd utca: 
nemcsak az aszfaltborítás új, hanem a vízelve-
zető árok is. Az utca szomszédságában, a papi 
földeken hamarosan megkezdődik egy több 
milliárd forintos projekt, a Modern Városok 
program keretében.

A Nagytétény felé vezető 
Sárd utca felújításával több 
évtizedes problémát orvo-
solt az önkormányzat. 
A  Néra utcáig tartó rész 
pár éve már megépült, az 
onnan kifelé vezető, 700 mé-
teres szakaszra most ke-
rült sor.

Mint T. Mészáros András 
polgármester múlt szerdai, 
a helyszínen tartott sajtótá-
jékoztatóján elmondta, az 
út állapota azért romlott le, 
mert az érdligeti terület na-
gyon mélyen fekszik, sok a 

belvíz, ráadásul a 2000-es 
évek elején végzett csator-
názási munkálatokat sem 
megfelelően végezték. Most 
új alapot és vízelvezető ár-
kot is építettek – ide folyik 
majd be az enyhén lejtő asz-
faltról a csapadékvíz.

A pályatest ugyanolyan 
széles maradt, mint volt – 
az út két oldalán elhelye-
zett villanyoszlopok az út 
kiszélesítését nem tették 
lehetővé –, ezért a 30 km/
h-s sebességkorlátozás lesz 
érvényben. Mint T. Mészá-

ros András elmondta, a jövő 
esztendőben forgalomcsil-
lapító eszközöket is elhe-
lyeznek majd az utcában – 
nem fekvőrendőröket, in-
kább nagyméretű viráglá-
dákat.

– A Sárd utca mellett fek-
vő papi földeken is nagy fej-
lesztéseket szeretnénk vég-
rehajtani: a Modern Váro-
sok program keretében zá-
portározót kívánunk létre-
hozni, és ide vezetnénk az 
Érd-Parkváros keleti terü-
letein keletkező csapadék-
vizet. Emellett halas- és 
csónakázótóként is funkci-
onálna ez az 5–8 hektáros 
vízfelület. A  tervek már 
megvannak, ahogy a forrás 
is: egy 2,4 milliárd forintos 
fejlesztés indulhat el hama-
rosan – zárta szavait a pol-
gármester.

Kopor Tihamér (Fidesz–
KDNP), a választókerület 
önkormányzati képviselője a 
Sárd utcai építkezéssel kap-
csolatban emlékeztetett 
arra, hogy Érdliget ezen ré-
szein mindig komoly gondo-
kat okozott a belvíz, és szük-
ség volt vízrendezési mun-

kálatokra is a környező ut-
cákban.

– A  lehetőségekhez ké-
pest sikerült a legtöbbet ki-
hozni ebből a területből, és 
láthatóan Érdligetnek ez a 
része is bekapcsolódik a fej-
lesztésekbe – hangsúlyozta 
a képviselő. n Á. K.

Idén először számoltak be a képviselők éves munkájukról

Az ingatlanvásárlás kapcsán Pulai Edina (Jobbik) mindhá-
rom megvételét támogatta, de mint kifejtette: az ófalusi 
beruházást – amely a Duna-part rendbetételét és turiszti-
kai célokra történő kihasználását jelenti – kiemelten fon-
tosnak ítéli, főként azért, mert magyar kézben maradhat ez 
az értékes terület, az ott végrehajtott beruházások pedig új 
munkahelyeket jelentenek és idevonzzák a turistákat is.
Havasi Márta (DK) arra volt kíváncsi, hogy a KLIK fizet-e 
majd haszonbérleti díjat, ha a részére megvásárolt érdi iro-
daházba költözik a megyeközponti tankerület. Az Érdi Ga-
léria költségvetésére tett javaslat kapcsán pedig részlete-
sebb elszámoltatást szorgalmazott.
Szűcs Gábor (MSZP) túl magasnak tartotta az önkormányzat 
által megvásárolni kívánt ingatlanok értékét, szerinte cél-
szerű lett volna több szakértői értékbecslést kikérni. A bal-
oldali frakció azt sem tudta elfogadni, hogy a Fenyves Park-
városba tervezett iskola és óvoda nem a Darukezelő utcá-
ban, hanem egy külön erre a célra megvásárolt ingatlanon 
fog megépülni.

Jövőre forgalomcsillapító eszközöket is elhelyeznek majd az utcában

A testület elutasította a kötelező betelepítési kvótát

Idén utoljára ülésezett a közgyűlés

Érdliget is bekapcsolódik a fejlesztésekbe

Mentőtiszti szolgáltatás
Az érdi önkormányzat idén 
május elsejétől december 
31-ig szolgáltatási szerző-
dést kötött a mentőtiszti 
autó működtetésére. Az ed-
digi tapasztalatok alapján 
összességében megállapít-
ható, hogy az új szolgáltatás 
bevezetésével az ellátás mi-
nősége javult, illetve a la-
kossági panaszbejelentések 
is csökkentek, ezért indo-
kolt, hogy az INTER-AMBU-
LANCE Zrt.-vel a 2016. évre 
vonatkozóan is szerződést 
kössenek. A decemberi ülé-
sen tárgyalt javaslatnak 
megfelelően városunk a te-
vékenység ellátásához ha-
vonta 600 ezer forinttal já-

rul hozzá. A  mentőtiszti 
szolgálat működtetésével a 
sürgősségi ellátásban olyan 
tevékenységek válthatók ki, 
amelyek orvosi jelenlétet 
nem igényelnek. A  korábbi 
években végzett felméré-
sek szerint egy pluszorvos 
beállítása az ügyeleti szol-
gálatra éves szinten 25 mil-
lió forint ráfordítást jelente-
ne, a mentőtiszti kocsi mű-
ködtetésével azonban, éves 
szinten majd 18 millió forin-
tot takaríthat meg az önkor-
mányzat. A  közgyűlés dön-
tése értelmében tehát sür-
gős esetekben jövőre is 
számíthatnak az érdiek a 
mentőtiszti szolgálatra.

8 méterig büntetnek
A felszíni csapadékvizek 
akadálytalan elvezetése ér-
dekében a közgyűlés no-
vemberi ülésén módosítot-
ta az ingatlanok és közterü-
letek tisztán tartásáról szóló 
rendeletét, és – jelentős bír-
ság kilátásba helyezése 
mellett – általánosságban 
megtiltotta a zöld hulladék, 
falevél, zöld nyesedék és 
egyéb szennyező anyag el-
helyezését az árkokba, csa-
tornákba, folyókákba és át-
ereszekbe. A  hatályos ren-
delet alapján az ingatlantu-
lajdonos köteles gondos-
kodni ezek tisztán tartásá-
ról, biztosítva a csapadékvíz 
akadálytalan elfolyását az 
ingatlan előtti szakaszra ter-

jedően, amennyiben az az 
ingatlan határától számított 
5 méteren belül található.
A decemberi módosítás ezt 
a távolságot 3 méterrel 
meghosszabbítja, azzal az 
indokkal, hogy a város terü-
letén több olyan utca is ta-
lálható, amelynek sajátos 
szerkezete miatt az 5 méte-
res sávra előírt kötelezett-
ség az utcafront szélessége 
miatt nem garantálja a csa-
tornák tisztán tartását. 
A  bírság összege maradt a 
novemberben elfogadott 
mértékű: magánszemély 
esetében 200 ezer, jogi sze-
mély esetében pedig akár 
egymillió forintra is rúghat a 
rendelet alapján.

Nyomravezetői díj
Az érdi önkormányzat köz-
gyűlése egyhangúan tá-
mogatta, hogy az október 
végén elkövetett bestiális 
érdi gyilkosság nyomozá-
sának elősegítése érdeké-
ben a város megduplázza a 
Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság vezetője által ki-
tűzött, nettó egymillió fo-
rint nyomravezetői díjat. 
Ennek megfelelően már 
kétmillió forintot ér az az 
információ vagy tanúvallo-
más, amely elvezet dr. Kár-
páti Felícián és felesége, 
Mária brutális gyilkosaihoz. 
A díjkitűzés összege annak 
fizethető ki, aki az elkövető 
személyével kapcsolatban 

olyan pontos adatokkal 
rendelkezik, amelyek segít-
ségével az elkövető azono-
sítható, bűnösségére a gya-
nú megalapozottá válik, és 
információit az eljárás so-
rán ismerteti. Szükség ese-
tén az eljáró hatóság a tanú 
védelmére intézkedéseket 
tesz. A  rendőrség a nyom-
ravezető személyét bizal-
masan kezeli. Mint ismert, 
az idős érdi házaspárt még 
október végén találták hol-
tan Kossuth utcai családi 
házukban, az elkövetők ke-
gyetlenül ölték meg őket. 
A gyilkost vagy gyilkosokat 
még mindig nagy erőkkel 
keresi a rendőrség.

Személyes ajándék tizenegy unokatestvérnek

A diákpolgármester karácsonya

Tomka Lilla szeretne jó példát 
állítani az utánuk következők-
nek
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Városunkban hosszú évek óta nem múlhat el ad-
vent az Érdi Kamarazenekar koncertje nélkül. Mára 
hagyománnyá vált, hogy Érd valamelyik templo-
mában örvendeztetik meg a zenekedvelőket.

Idén a Thököly utcai evangé-
likus templom adott otthont 
december 13-án, advent har-
madik vasárnapján az Érdi 
Kamarazenekar és a Vox 
Insana kamarakórus közös 
hangversenyének. Mint kide-
rült, a fiatal énekkarnak ez 
volt az első „zenekaros” fellé-
pése, ráadásul erre az élveze-
tes és változatos, több megle-
petést is tartogató műsorra 
rádupláznak: városunkban a 
kórus volt a zenekar vendége, 
majd karácsony előtt a buda-
pesti Fasori Evangélikus 
Templomban sorra kerülő 
hangversenyen szerepcsere 
következik.

A zenekar Händel D-dúr 
trombitaversenyével kezdett, 
szólóját Igricz Balázs előadá-
sában hallhattuk, majd ugyan-
csak Händel műve, a G-dúr 
Concerto grosso Opus 6. első 

tétele következett. Händelt, a 
szász származású, barokk ze-
neszerzőt és hangszeres elő-
adót – mivel élete nagy részét 

Londonban töltötte – az ango-
lok nemzeti zeneszerzőjüknek 
tartják. Nagy hatással volt a 
bécsi klasszikusokra: Haydn-
ra, Mozartra és Beethovenre. 
Csodálatos hangzású művét 
követően Bembinow Ave Maria 
Stella című szerzeménye csen-
dült fel.

Ezután a templom lelké-
sze, Labossa Péter köszön-

tötte a gyülekezet tagjait, 
valamint a koncert kedvéért 
megjelent vendégeket. Lu-
kács evangéliumának első 
könyvéből olvasott fel, majd 
Jézus születéséről beszélt. 
Hangsúlyozta, hogy a hit és 
az alázat ma is Istennek tet-
sző dolog, és nekünk immár 
nem a kis Jézusra, hanem az 
újjászületést, a szabadítást 

adó megváltóra van szüksé-
günk.

Az igehirdetést követően 
mutatkozott be a Vox Insana 
kamarakórus. Elsőként a lit-
ván komponista, Miskinis 
Cantate Dominóját, majda  
Christina Rossetti versét 
megzenésítő Gustav Holst mű-
vét, az In the Bleak Midwinter 
című szerzeményét adták elő. 
Ezt követően két magyar 
szerző műve következett: Far-
kas Ferenctől az Áldott éj, 
majd Bárdos Lajostól a Kará-
csonyi bölcsődal csendült fel. 
A hangversenyen Vivaldi 
Magnificat című szerzeménye 
is elhangzott, ami a latin meg-
nevezése annak a köszöntés-
nek, amellyel Szűz Mária Za-
kariás feleségének, Erzsébet-
nek a köszöntésére válaszolt, 
így közölve, hogy Jézussal 
várandós.

Az egy rákoskeresztúri kö-
zépiskola baráti társaságából, 
2009-ben alakult Vox Insana 
Kamarakórust Tőri Csaba, a 
pár éve diplomát szerzett, fia-
tal és tehetséges zenetanár 
vezeti, aki a hangversenyt is 
vezényelte. Az érdi zenekar 
koncertmestere Czidorné 
Kerecsányi Erika, művészeti 
vezetője Rédai Erzsébet.

n BE

A Világjáró esték legutóbbi előadásán egy olyan vidékre kalauzolta az 
érdeklődőket Péczely Lajos mérnök, ahová viszonylag kevesen vágyakoz-
nak, hiszen Közép-Ázsia sivatagai és pusztaságai korántsem népszerűek a 
turisták körében, s bár sokan gondolják, hogy a végtelen homokdűnéken 
kívül aligha akad látványosság – a Magyar Földrajzi Múzeum legutóbbi 
vendége mégis rengeteg érdekességet megosztott erről a térségről.

Péczely Lajos előadásából 
dióhéjban megismerhették a 
térség földtörténetét és törté-
nelmét, majd képet kaphat-
tak a sivatagok arculatáról, 
de szólt az ókori civilizációk 
emlékeiről és egy képzelet-
beli utazást tehettek a Kara-
kumban és a Kizil-kumban, 
megismerve az Aral-tavat, a 
karavánszerájokat és az 
Üsztürt-fennsík morfológiai 
látványosságait. Repülővel 
érkezve, fentről csak a kiet-
lenséget és az uralkodó vilá-
gosbarna, drapp szín árnya-
latait látjuk, amely kétmillió 
évvel ezelőtt hatalmas ősten-
ger volt, majd másfél millió 
éve elkezdődtek azok a válto-
zások, amelyek során az ős-
tenger kelet felé húzódott, a 
középső része pedig a szá-
raz éghajlat miatt elsivata-

gosodott. A föld mélyében 
zajló folyamatok máig nem 
fejeződtek be, igen gyakori-
ak itt a földrengések, 1948-
ban Türkmenisztán fővá-
rosa egyetlen nap alatt el-
pusztult, de 1966-ban is ha-
talmas földrengés rázta meg 
Taskentet.

A mostoha körülmények 
ellenére ennek a térségnek 
csaknem négyezer éves tör-
ténelme van, amelynek leg-
utóbbi, másfél évezredéből – 
Péczely Lajos szerint – négy 
stációt emelhetünk ki. A tö-
rök népek az 5. századtól 
kezdődően útra keltek és 
egész Közép-Ázsiában elter-
jedtek. Jóval később, 1238-
ban egy kis török nép Ma-
gyarországra is bebocsátást 
kért, ők a kunok, akik ké-
sőbb teljesen beolvadtak. A 

második stáció a 8. század-
ban következett be, amikor 
az arab világ megtámadja 
Közép-Ázsiát, és hatására 
eltűnnek a fejlett civilizáci-
ók, elterjed az iszlám. A har-
madik stációban kezdődik a 
nagy játszma, amikor az 
orosz és a brit birodalom is 
igyekszik magának meghó-
dítani a térséget. Végül egész 
Közép-Ázsia orosz tulajdon-
ba kerül, majd fokozatosan 
sikerül a középkori rabszol-
gatartó társadalmat lassan-
ként elindítani az európai 
civilizáció irányába. A folya-
mat a Szovjetunió megala-
kulásával még inkább fel-
gyorsul, óriási fejlesztések 
kezdődnek az oktatás, az 
egészségügy, az iparosítás, 
a tudomány és valamennyi 
fontos ágazat terén.

A kommunizmus alatt az 
iszlámnak semmi szava nem 
volt. A Szovjetunió szétomlá-
sát követően ezekből a tagál-
lamokból önálló államok 
születtek, ám afféle érdekes 
„köztársaságokként”, lát-
szatállamokként működnek.

Péczely Lajos 2003-ban 
egy expedíciót szervezett a 
közép-ázsiai sivatagok fel-
kutatása céljából, amelyen 
megtapasztalta, hogy a ho-
moksivatag a világ legtökéle-
tesebb tája. Nincs semmi, 

ami megzavarná, csupán a 
gravitáció és a szél formálta 
alakzatok léteznek, amelyek 
folyamatosan változnak. 
Kara-kum a fekete, a Kizil-
kum pedig a vörös homoksi-
vatagot jelzi, mégis mindket-
tő egyformán sárgás színű. 
Kara-kumban találhatók a 
legmagasabb homokdűnék, 
és vannak növényzettel borí-
tott részei is. 

Bármilyen hihetetlen, 540 
kilométernyi kiépített út ve-
zet át a sivatagon. A két siva-

tag között 17–20 méternyi 
mélységben több kút is talál-
ható, amelyeket nagyon 
nagy becsben tartanak, 
mindegyiknek neve is van. 
Ugyanakkor a sivatag maga 
is „halad”, esetenként 30 év 
alatt képes teljesen „elnyel-
ni”, maga alá temetni akár 
egy egész falut. A növényzet 
azonban képes korlátozni a 
homok szabad áramlását – 
magyarázta az előadó, aki 
egy sivatagi furcsaságra, a 
szüntelenül égő gödörre is 
felhívta a figyelmet, amely 
már a 70-es évektől lángok-
ban áll, de nem tudni, mi táp-
lálja a 25 méter mélységű 
akna tüzét. n BáLINT

Urbán László évtizedek óta egy különleges missziót 
tölt be, ismert írók ismeretlen műveit kutatja fel, azaz 
magányosan beül a könyvtárszobába és órák múlva 
„barátokkal” tér onnan vissza a hétköznapokba. 
Mostani könyvbemutatóján azonban kivételesen 
két valódi baráttal, Temesi Lászlóval és Láng Józseffel 
beszélgetett.

Legutóbbi hosszas búvárko-
dásának gyümölcse, a Gelléri 
Andor Endre tollából született 
Femicska csókjai című most 
megjelent kötet, amelyet Érden, 
az ünnepi díszbe öltözött Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár ez évi 
utolsó rendezvényén mutattak 
be.

Felvezetésként belekóstol-
hattunk Gelléri világába Ung-
vári Álmos egyetemi hallgató, 
a Latinovits Zoltán Diákszín-
pad ifjú színészjelöltje tolmá-
csolásában, aki felolvasta a ré-
gen híres, ma már méltatlanul 
elfeledett író egyik előkerült 
remekét, a Majompecsenyét. A 
groteszk-szatirikus írás tartal-
mát nem áruljuk el, azt azon-

ban igen, hogy a kötet tartogat 
még számos meglepetést, a 
címadó Femicska csókjai novel-
lán kívül például értékes doku-
mentumokat.

S hogy miért éri meg kiadni 
egy olyan könyvet, ami eddig 
csupa ismeretlen írásokat tar-
talmaz, arra Láng József, az Ar-
gumentum Kiadó igazgatója vá-
laszolt.

– Fontosnak tartjuk, hogy e 
nagy író művei újra a köztudat-
ba kerüljenek. Ebből nem fo-
gunk meggazdagodni, de ráfi-
zetni sem, mert hiszem, hogy jó 
ügyet szolgálunk, s ezt az olva-
sók is megérzik, és kíváncsiak 
lesznek Gelléri más műveire is. 
Ez egy szép kötet, egy megren-

dítő, afféle búcsúlevéllel kiegé-
szítve, amelyet feleségének írt a 
munkatáborból, a halál elősze-
lét megérezve.

Urbán László igen nagy mun-
kát végzett, számos korabeli új-
ságot böngészett, nézett át, így 
akadt, akad rá az irodalmi 
gyöngyszemekre. Ez a gyorsol-
vasás elsajátítása nélkül elkép-
zelhetetlen lenne, de „gyorsírás” 
nélkül is, mert röpke három évti-
zed alatt eddig 85 kötetet jegyez! 

Lesz ez még több is, mert mind-
össze 65 éves – jegyezhetnénk 
meg kedves iróniával…

– Azért nemcsak a kutatás 
miatt olvasok, hanem hobbiból 
is, az olvasás öröméért – magya-
rázkodott hallgatóinak az esten, 
a tőle megszokott derűvel, meg-
nyugtatva az aggódókat, akik 
azt hiszik, Urbán László magá-
nyos farkasként, könyvmoly-
ként éli életét. Kedvenc íróját 
nem tudta megnevezni, mert 

olyan sokat szeret, és szinte 
mindenkinél talál remekműve-
ket.

Gelléri Andor Endrét is a leg-
kiválóbb magyar írók közé so-
rolja – Kosztolányi Dezső tündé-
ri realizmusnak nevezte alkotói 
módszerét –, akinek a könyvei-
ből megismerhetjük a száz év 
előtti magyar valóságot.

A Femicska csókjai ebben (is) 
segít, már karácsonykor elkezd-
hetjük forgatni. Zárva lesznek a 
könyvtárak, néhány napig Ur-
bán László is „kénytelen” lesz 
családi körben kutatni, de nem 
félünk attól, hogy már a 86. 
könyvén töri a fejét…

n T.l.

Femicska csókjai a könyvtárban

Az ismeretlen Gelléri Andor Endre

Városunkban az Érdi Kamarazenekarral nemsokára ismét találkozhatunk hagyományos újévi koncertjükön, amely 
2016. január 8-án, pénteken 18 órai kezdettel lesz hallható a Szepes Gyula Művelődési Központ színháztermében

Adventi hangverseny az evangélikus templomban

Karácsonyi bölcsődal egy áldott éjjelen

Tündéri realizmus. Urbán László (balra) Temesi Lászlóval (középen) és Láng Józseffel Femicska csókjáról 
beszélget

540 kilométernyi út vezet át a semmin keresztül

A Kara-kum és Kizil-kum egy mérnök expedíciója nyomán 

A szél formálta homoksivatag a legtökéletesebb táj
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ADJUK EL AZÖNHÁZÁT IS!
Vevőink nappali + 2–3 szobás házakat keresnek Érden.

– Legyen a legjobb kezekben az ingatlana!
– Szerezzen páratlan versenyelőnyt!
– Kapja meg az elérhető legmagasabb piaci árat!

Naprakész piaci információkkal a tarsolyunkban,
képzett és vizsgázott Kollégákkal a csapatunkban

VÁRJUKHÍVÁSÁT!

Dósa András – Irodavezető
Tel.: +36 70 442 70 58

Immo1 Érd
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NÉGY ÉVSZAK
Érd, Budai út 22. Nyitva tartás: december 21–23.: 8–18,

december 24.: 8–12, december 28–30.: 8–16, december 31.: 8–12

Boldog Új Évet Kíván a Négy Évszak!
J ó nyomtatványok! Keressenmindek a Facebookon is

SzilveSzteri ajánlatunk:
dec

29
23

50

További kínálatunk: Naptárak, határidőnaplók
ÚJ! 2016-tól nyomtatványok! Keressenmindek a Facebookon is!

Trombita, szerpentin, konfetti, teremdíszítő girlandok,

party kellékek, eldobható poharak, tányérok széles választékban.

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
bejelentkezés: 10–18óra között

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

31
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A hirdetést a támogatta.

Diósd, Balatoni út
(Agip kútnál)

Tel.: 70 941-4122
Mobiltelefonok

tartozékok
S.O.S. Szerviz

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

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

31
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41

További üzleteink:
Campona (vasárnapnyitva)

Diósd – interspar
arénaPláza
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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.

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
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Hajnali negyed hét. A kis 
állomáson még senki nincs, 
pedig a vonat öt perc múlva 
indul. A váróteremben, a 
nagy vaskályhában vidá-
man pattog a tűz. A gyenge 
villanyfény mellett a jegyki-
adó álmosan pipázik ki a 
kisablakon, talán alszik is, 
de biztosan a jó meleg ágyra 
gondol. Künn a sötétben már 
látszik a mozdony kék ref-
lektora, amint küszködve a 
köddel, közeledik.

Most megérkezik az első 
utas. Öreg, ősz bácsi. Már 
harminc éve bejár minden 
hajnalban pesti hivatalába. 
Mindenki ismeri és tiszteli 
a vonalon. A vitatkozások-
nak ő vet véget egyetlen rö-
vid mondattal. Mindig első-
nek ért ki a vonathoz és 
még sohase késett el. Talán 
el se menne nélküle a vonat. 
Éppen csak átmegy a váró-
termen és a vicinális már 
ott van az állomáson. És eb-
ben a pillanatban varázslat 
történik. Mintha a földből 
nőnének ki az emberek: ott 
terem mindenki, aki ezzel a 
vonattal szokott bejárni. 
Mikor jöttek, merről jöttek, 
nem látta senki. Csak egy 
ember hiányzik, a könyve-
lő.

Biztosan megint beteg. 
Nem bírja a tüdeje a ködöt, a 
hideget, a hajnali felkelést. 
Szegény annyit hiányzik, 
hogy a végén el fogja veszíte-
ni az állását. Elindul a vonat 
és mindenki elfoglalja meg-
szokott helyét. Kialakulnak 
a klikkek. A tanár úr előve-
szi a kártyáját és keverni 
kezd, mert a következő meg-
állóban felszáll az alsós-
partner.

Az öregúr kinyitja a szi-
vartárcáját. Mindig hat da-
rab van benne. Nem nyúl 
hozzájuk, csak nézi őket 
percekig. Talán nem is gon-
dol rájuk. Nagy sokára ki-
vesz egyet, megsimogatja 
ropogtatja, leharapja a vé-
gét s rágyújt. Öngyújtója 
külön érdekesség, múze um-
ba való példány.

A fiatal ügyvéd nyakken-
dőjét köti, más a cipőjét pu-
colja, körmét piszkálja, fé-
sülködik, tegnapi újságot 
vesz elő. Mindez a legna-
gyobb csendben történik. 
Mindenki magával törődik, 
magába mélyed. Egész nap 
talán ez az egyetlen perc, 
amikor ráér saját magával 
törődni. Mikor ember és nem 
robotoló gép. Mikor őszinte 

és nem cinikus. Mikor ma-
gának él.

De a csend nem tart soká-
ig, mert megszólal a mindent 
tudó.

Ő a legkeg yetlenebb 
ember itt, nem hagy senkit 
se nyugton. Előtte nincs ti-
tok és nincs ismeretlen. Nem 
barátja a diszkréciónak. 
Fantáziája nem tűr határo-
kat. Minden reggel bemond-
ja a legújabb újságot. Hogy 
honnan valók az informáci-
ók, nem tudni, valószínűleg 
ő maga se tudja.

– Tegnap este a Dohány 
utcában látták Hitlert! – rob-
bantja ki a szenzációt.

Senki se lepődik meg a vá-
ratlan híren. Mindenki hall-
gat, csak a közvetlen szom-
széd sóhajt és az öregúr 
jegyzi meg, hogy:

– Ilyen az élet!
De a kegyetlen vitatkozni 

kezd. Kiabál, a távollevőkre 
hivatkozik, méregbe jön. 
Senki sem próbálja megállí-
tani a szóáradatot: ez a mo-
nológ a társalgás nyitánya.

Mikor mindenttudó úr ki-
vitatkozta magát saját ma-
gával, megindul a társalgás. 
Kiindulópontunk, az időjá-
rás nagyon jó. Lehet rajta 
vitatkozni anélkül, hogy 
gondolkozni kellene. Hiszen 
mindenki olyannak látja, 
amilyen a hangulata.

A szomorú biztosan esőt 
jósol, a jókedvű szép, fehér 
karácsonyt vár, pedig ma ő 
sincs jó hangulatban, mert 
egy termetes asszonyság el-
foglalta megszokott helyét. 
Régi helyét elfoglalták, el 
van rontva az egész napja. 
Idegen helyen nem tud jókat 
mondani. Humora helyhez 
van kötve. Mereven nézi a 
hölgyet, haragot akar mu-
tatni, de arca nem alkalmas 
erre. A bosszúság helyett 
valami mosolygásszerű fin-
tor ül ki nagy, kövér arcára. 
Egyáltalában nem látszik 
mérgesnek. A helyzetet nem 
ismerő azt hiszi, hogy a 
szemben lévő kövér hölggyel 
akar kikezdeni. A vidéki 
hölgy is észreveszi a fixíro-
zást, izeg-mozog, ruháját 
igazgatja, k ipúderozza 
fényes, jó falusi arcát, kinéz 
az ablakon és mosolyogni 
kezd, hogy milyen sikere 
van már korán reggel! Jog-
gal háborodik azonban fel, 
mikor mosolyára egy durcás 
grimasz és gyors elfordulás 
a válasz. Nem érti a helyze-
tet, hiszen nem ő kezdte a 

szemezést, ő ártatlan. de a 
jókedvű úr se tudja, miért 
mosolyognak rajta mindig, 
még akkor is, mikor ő harag-
szik.

Lassan-lassan megtelik a 
vonat.

Felveszi a következő állo-
más bejáróit. Minden típus 
képviselve van, bizonyos 
átformált kiadásban. A 
bejárás, az állandó percnyi 
pontosság ú ta lá lkozás 
minden embert átformál, 
b i z o n y o s  m é r t é k i g 
hasonlóvá teszi az utasokat. 
Mindenki ismeri egymást, 
ha nem is személyesen, vagy 
névről, legalább: látásból. 
De még ez a kényszer-
ismeretség, ez a sors-
közösség is erősebb kapocs, 
mint számos hangos, 
ölelkező barátság. Ha csak 
egy ember, akár a legjelen-
téktelenebb is hiányzik, 
megindul a részvétteljes ta-
lálgatás: mi van vele, miért 
hagyott ki egy napot, talán 
felmondta a szolgálatot a 
megviselt emberi gépecske? 
És másnap, ha újra jön, min-
denki kérdő arccal tekint 
feléje s neki számot kell adni 
mulasztásáról. Összeková-
csolta a bejárókat a közös 
sors, a közös öröm, bánat s a 
közös állandó vágyódás a 
reggeli lustálkodás után. De 
amint beér a vonat Pest ha-
tárába, átzörög a váltókon, 
abban a pillanatban vége a 
barátságnak, sorsközösség-
nek, s a jó bejáróból, a vasúti 
barátból, a viccelőből, a kár-
tyapartnerből robotoló, 
küszködő ember lesz. 
Másnap reggelig kiesik a 
közösség tudatából, elfelejti 
a többi hasonlókat, mert el-
kezdődik a hajsza, a küzde-
lem, a pénz, a kenyér, a reg-
geli alvás örök óhajának el-
érése után.

Száz és száz, ezer és ezer 
ember lakik Budapest kör-
nyékén: rengeteg olyan em-
ber, aki vidékről jár be pesti 
hivatalába és hivatalából jár 
haza délután és este. Ezek 
az emberek természetesen 
összeszoknak és együtt 
szokták meg a téli hideget 
meg a nyári meleget. Nem a 
legkellemesebb szórakozás 
ez „a bejárás”, viszont a ház-
béren és háztartáson sokat 
takarítanak meg a vidéken 
lakók. A naponként való be-
járásnak kellemes része: a 
reggeli társaság, amely elvi-
selhetőbbé teszi az utazás 
strapáját.

Ventus erat. Fújt a szél.
Mindennap ezzel a rövidke 

mondattal kezdte feljegyzése-
it a jámbor szerzetes a nyírbá-
tori ferences kolostorban. 
Lassan már két emberöltő telt 
el azóta, hogy megilletődötten 
lapozgattam a minorita rend-
ház Historia domus-át, a 
ház történetét. Mindig is sze-
rettem a könyvek illatát, de az 
ódon, boltozatos teremben 
mégis különleges élmény volt 
a több mint kétszáz éves fóli-
áns lapozgatása. Arra már 
nem emlékszem, mit használ-
tam fel abból, amit olvastam, 
de időről-időre eszembe jut itt 
Érden is ez a két szó, ez a lako-
nikus helyzetjelentés. Külö-
nösen az ilyen szeles napo-
kon, mint a mai.

Mintha a gondolataimat is 
a szél zilálná össze néha, vá-
ratlan emlékképek bukkan-
nak fel hirtelen. Térben és 
időben egymástól távol eső 
dolgok kerülnek egymás mel-
lé – és kiderül róluk, hogy lát-
hatatlan szálak kötik össze 
azokat. „Sosem gondoltam 
volna” összefüggések buk-
kannak fel, lesznek, mintegy 
villanófényben, evidensek. 
Így találkozik össze két feren-
ces barát alakja: a távoli Bá-
torban krónikát körmölő mi-
norita és a még távolabbi 
Boszniából az érdi Ófaluig a 
„katolikus rácokkal” együtt 
menekülő, a lelki gondozásu-
kat ellátó bosnyák ferencesé. 
Ferencesek építették a csodá-
latos nyírbátori templomokat, 
a gótika remekeit és az ófalusi 
műemlék templom ma látható, 
15. századi formájában meg-
maradt része is ferences ke-
zek munkáját dicséri.

Tegnap elsétáltam Ófalu-
ba, ahol a Külső-Római út ele-
jén áll egy kis fogadalmi ká-
polna. A 18. században több 
ízben pusztítottak járványok 
az országban. Szent Rókus, 
Rozália és Sebestyén tisztele-
te akkor virágzott föl ország-
szerte. Évente a szentek ün-
nepén körmenettel emlékez-
tek meg a járvány elmú-
lásáról. A visszatérő, még 
pusztítóbb járvány idején 
Érden is ekkor épült ez a kis 
kápolna a tiszteletükre.

Ma már lecsupaszított, dí-
szeitől, szobraitól megfosztott 
kápolnácska, épületként, mű-
vészetileg jelentéktelen. És 
mégis megőrzendő, a múlt 
történések tanúja: műemlék.

Sorsa és az őt bíró közös-
ség sorsa is leolvasható sze-
rény falairól.

Ne múljon el a nap haragod-
dal – tanította apám. Akkor, 
legényke koromban még nem 
tudtam, hogy a hosszú házas-
ság egyik tartópillérét ebben 
a szentenciában kaptam tőle 
– és azt sem, hogy ez a pillér 
az Írás alapkövén áll. Öreg-
szem. Néha nem tudom, hogy 
ennek tudható-e be képzet-
társításaim csapongása, 
vagy a zabolázatlan (illogi-
kus? intuitív? szenzitív? vagy 
netán szenilis?) gondolkodás-
nak, avagy annak, hogy az 
idő múlásával (az elmúlás felé 
haladván) az ember mintha 
egyre jobban látná, hogy min-
den mindennel összefügg. Va-
lahogy.

Az ember néhanap, világo-
sabb (vagy borúsabb?) perce-
iben elgondolkodik azon, 
hogy érdemes-e? Például: 
írni. Mi marad meg ebből – és 
kinek? Sokat olvastam és so-
kat is felejtettem. Szerencsé-
re. Régebben nagyon fontos-
nak tartottam, és mint egy 
prédikátor, szinte mindig 
megjelöltem, hogy hol olvas-
tam, idézem, vagy szabom át 
a szám íze szerint. Ma már 
nem tartom annyira fontos-
nak, hogy mások tekintélyére 
hivatkozzak.

(Régebben, mondhatnám, 
hajdanán, el-eljártunk ehhez-
ahhoz. Nagy traccspartik vol-
tak. Feleségem általában nem 
szólt bele a vitába. Egyszer 
azonban kifejtette a vélemé-
nyét a beszélgetés tárgyáról 
egy magát sokra tartó isme-
rősünknek. Amolyan minden-
kit ismerő, mindenhez hozzá-
szóló ember volt a Balázs. 
Hirtelen nem is jutott szóhoz a 
meglepetéstől – ellenérve nem 
volt. „Ezt ki mondta?” – kér-
dezte. „Én” – válaszolta lako-
nikusan Bea. Nem volt tovább 
vita.)

Vannak könyvek, amelyek-
ből csak egy-egy mondatot 
tartottam meg. Például az 
írásról. Ilyesmiket: „Íróként 
ugyanolyan vagyok, mint ol-
vasóként: amikor megunok 
egy könyvet, félreteszem. 
Mindig, mindkét esetben lesz 
egy alkalmasabb pillanat, 
amikor majd újra kézbe vehe-
tem.”

Elégedett lennék, hogyha 
az időnként kusza soraim-
mal, ha nem is mindent, de a 
lényegeset feljegyezhetném. 
Mozaikból képet rakhatnék. 
Kis képecskét a városról és 
lakóiról.

Jövőre is.
n VoTIN JózSEF

„A Szél ott fúj, ahol akar…”
Urbán László: Sajtótükör – 8 Órai Újság, 1936. dec. 15.

Akik minden reggel „bejárnak” Pestre
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HÉTFŐ
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli 
információs műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Heti menü ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré 

– sztárok a mikrofonnál
20.00  Kis esti zene

KEDD
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli 
információs műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Sztárportré ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Bigyó Az Érd FM 101.3 

technológiai magazinja
20.00  Kis esti zene

SZERDA
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli 
információs műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Bigyó ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra 
Popzene mindenkinek

19.00  Filmszerész 
Az Érd FM 101.3 mozimagazinja

20.00  Rockbarlang Gidófalvi Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli 
információs műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Filmszerész ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra 
Popzene mindenkinek 

19.00  JazzPresszó Birta Mikivel 
Az Érd FM 101.3 dzsesszmagazinja

20.00  Hallgass hazait 
– magyar zenék magazinja

PÉNTEK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

Az Érd FM 101.3 reggeli 
információs műsora 
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 
hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  JazzPresszó ism.

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Esti Mix Pop, duma, satöbbi

SZOMBAT
8.00  Hétvége Nagy Emesével 

Az Érd FM 101.3 hétvégi 
információs műsora

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Sztárportré ism.
15.00  Köztünk marad! Az Érd FM 101.3 

civil szolgáltató magazinja
16.00  Aréna 

Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00  HeuRéka 

Az Érd FM 101.3 életmód 
magazinja

20.00  Kis esti zene

VASÁRNAP
8.00  Hétvége Nagy Emesével 

Az Érd FM 101.3 hétvégi 
információs műsora

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Heti Téma 

A hét legfontosabb hírei
16.00  JazzPresszó ism.
17.00  Heti menü 

Az Érd FM 101.3 gasztromagazinja
18.00  HeuRéka 

Az Érd FM 101.3 életmód 
magazinja

20.00  Kis esti zene

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. december 21-től 2016. január 10-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!

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
Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Minden páratlan hét keddjén, 18 óra-
kor

GUZSALYAS KÉZIMUNKA 
SZAKKÖR

Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Csütörtökönként 15-től 18 óráig
KÉZIMUNKA KLUB
Minden harmadik szombaton 10 óra-
kor

MERIDIAN TORNA
Hétfőnként 9 órakor

SZÓKRATÉSZ KLUB
Minden páros hét keddjén 15–16 órá-
ig

SZÖVŐ SZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Szerdánként 14.30-tól 18 óráig

VITALITÁSKLUB
Hétfőként 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

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.

ÜNNEPI NyITVA TArTáS
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!

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

DECEMBER 28., HÉTFŐ
19:00  Közlekedés XXI. 15/11. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
19:30  Jazzland 37.rész
20:00  A Római birodalom buká-

sa 1.rész Színes, magyarul 
beszélő, amerikai filmdráma, 
R: Anthony Mann 12 éven 
felülieknek!

21:25  Kézilabda-mérkőzés ism. 
Érd–Siófok

22:55  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

23:10  Polgár-társ vallás, nemzeti-
ség, civil társadalom

DECEMBER 29., KEDD
19:00  Vámos Miklós műsora 

38. rész
19:55  A Római birodalom buká-

sa 2. rész színes, magyarul 
beszélő, amerikai filmdráma, 
R: Anthony Mann 12 éven 
felülieknek!

21:25  Örökségünk 15/11. rész 
ismeretterjesztő filmsorozat

21:55  Labdarúgó-mérkőzés ism. 
Érd–Tatabánya

23:35  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

DECEMBER 30., SZERDA
19:00  KalandoZoo 38. rész
19:30  Tea két személyre 38. rész
20:00  Malom a pokolban 

színes, magyar filmdráma, 
R: Maár Gyula

 21:40  Sztárportré 25. rész
 22:10  Párbeszéd beszélgetés 

aktuális témákról  
22:10  Istenember animációs film

DECEMBER 31., CSÜTÖRTÖK
19.00  Tea két személyre 39. rész
19.30  Sztárportré 26. rész
20.00  Tim színes, magyarul 

beszélő, ausztrál filmdráma 
R: Michael Pate

21:50  Örökségünk 15/11. rész
22:20  Fény-Kép kulturális magazin
22:50  Tea két személyre 39. rész
23:20  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

JANuÁR 1., PÉNTEK
19:00  Jazzland 38. rész
19:30  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:45  Tea két személyre 39. rész

20:15  Szerelem vak vagy színes, 
magyarul beszélő, kanadai 
romantikus vígjáték 12 éven 
felülieknek! R: Rex Bromfield

21:40  Kézilabda-mérkőzés ism. 
FKC–Érd

23:10  Párbeszéd beszélgetés aktuá-
lis témákról

JANuÁR 2., SZOMBAT
19.00  Globo Világjáró 2. rész
19:30  Örökségünk 15/11. rész 

Ismeretterjesztő sorozat
20:00  Malom a pokolban 

színes,magyar filmdráma,R: 
Maár Gyula

21:40  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

21:55  Istenember animációs film
22:50  Globo Világjáró 2. rész

JANuÁR 3., VASÁRNAP
19:05  A Római Birodalom bukása 

1-2. rész színes, magyarul 
beszélő, amerikai filmdráma, 
R: Anthony Mann 12 éven 
felülieknek!

22.00  Párbeszéd beszélgetés aktuá-
lis témákról

22.15  Kézilabda-mérkőzés ism. 
Érd–Siófok

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

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

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

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.

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-
állítása
Megtekinthető 2016. január 15-ig
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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 KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ 
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.

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű, 
gyes, gyed idejére, várhatóan 
2018.12.15-ig tartó közalkalma-
zotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: rész-
munkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 
1.
A munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: Általános 
iskolai tanulók oktatása, nevelé-
se tanórák és tanórán kívüli fog-
lalkozások keretében, beleértve 
a napközis foglalkozásokat is az 
Érdi Tanke rületen belül változó 
munkahelyen.
Illetmény és juttatások: Az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
Pályázati feltételek:
• főiskola, tanítói szakképzettség 
• magyar állampolgárság, bün-
tetlen előélet, cselekvőképes-
ség, nem áll foglalkozástól eltil-
tás hatálya alatt
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások: 90 
napnál nem régebbi hatósági er-
kölcsi bizonyítvány, iskolai vég-
zettséget igazoló okiratok máso-
lata, fényképpel ellátott szakmai 
önéletrajz, motivációs levél
A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. 
január 11. napjától tölthető be.
a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Rozgo-
nyi János Igazgató úr nyújt, a 06-
23-365-785-os telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Érdi Tankerület címére 
történő megküldésével (2030 
Érd, Fácán köz 1.). Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/123/559-7/2015., 
valamint a munkakör megneve-
zését: tanító.
• Elektronikus úton Rozgo-
nyi János Igazgató úr részére 
a batthyany.erd@gmail.com 
e-mail címen keresztül.
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 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

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 megállapí-
tására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, tanítói szakkép-
zettség,
büntetlen előélet

a pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs levél, 
erkölcsi bizonyítvány, diplomák másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör legkorábban 2016. február 1. napjától 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 
január 18. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Pintérné Bernyó Piroska 
nyújt, a 06-23-365-140-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektroni-
kus 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: önélet-
rajz, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, 
erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör legkorábban 2016. február 1-jén 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 
január 18. A pályázati 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.

Szilveszteri ételosztás
Az Érd Körzet Vöröskereszt munkatársa,  

Janzsó Mónika szervezésében, Pulai Edina 
önkormányzati képviselő segítségével idén is 

sor kerül a szilveszteri ételosztásra,

2015. december 31-én  
déli 12 órától,

a Szepes Gyula Művelődési Központtal  
szemben az Alsó utcában.

A rászorulók ruhához, cipőhöz és meleg  
holmihoz is hozzájuthatnak a helyszínen.

Az idén hatodik alkalommal megrendezésre 
kerülő ételosztás támogatóinak ezúton is 

köszönjük a segítséget!

2015.12.15.

Érd és Térsége
Szilárd Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás

Sajtóközlemény
A KEOP-1.1.1./C/13-2013-0018 számú projekt keretén belül
az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás (Érd, Diósd, Sóskút, Tárnok, Százhalombatta)
települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének
eszközpark-fejlesztése, informatikai korszerűsítése
került megvalósításra. A projekt célja a környezetterhelés
csökkentése a hazai jogszabályok és az uniós irányelvek
figyelembevételével.
A projektet a Magyar Állam és az Európai Unió vissza nem

térítendő támogatásként 1.052.168.525,- Ft-tal támogatja, ami
az elszámolható költségek 92,100000%-át jelenti. A projekt
keretén belül lehetőséget kapott a társulás új eszközök
beszerzésére, ezáltal a hulladékgazdálkodás korszerűsítésére.
A pályázat során beszerzett eszközök a társulás tag-

önkormányzatai között az alábbiak szerint oszlik meg:

Önkormányzat

Eszközökdarabszám-kimutatása (db)

Házi
komposz
táló

Gyűjtő
edény

(műanyag)

Gyűjtő
edény
(papír)

Gyűjtő
jármű

Homlok
rakodó

Elektromos
targonca

Érd
Megyei Jogú

Város
3 400 23 230 23 230 5 1 1

DiósdVáros 500 3 670 3 670 2

Sóskút Község 1 100 1 100 1 100 1

Százhalombatta
Város 1

Tárnok
Nagyközség 1

Összesen 5000 28000 28000 10 1 1

2015. december 10-én teljesült az eszközök leszállítása.
Minden település informatikai korszerűsítésben is részesült.
A pályázat tevékenységei között szerepelt a

szemléletformálás is, mely keretében a társulás oktatási
intézményeiben hulladékgazdálkodási témájú rendezvények
kerültek megtartásra. Ezáltal több száz gyermekkel sikerült
megismertetni az energia- és víztakarékosság fontosságát,
illetve a szelektív hulladékgyűjtés módját, rendszerét és
hasznosságát.
A projekt sikeres lezárása 2015. december 20-ánmegtörtént,

mely eredményeképp a társulást alkotó 5 település korszerű
hulladékgazdálkodási rendszerrel büszkélkedhet.
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Úton Krisztushoz, úton Krisztussal
Karácsony előtt mindig 

egyfajta sürgés-forgás, jö-
vés-menés lesz úrrá az em-
bereken. Hosszú évtizedek 
óta már így kezdődik az ün-
nep. Útra indulunk, keres-
sük az ajándékoknak valót. 
Néha még ez is idegessé te-
szi az embert, bár ez inkább 
örömet kellene hogy jelent-
sen, ha sikerült valamit meg-
találni, megvenni. Napjaink-

ban van egy másik nagy 
mozgás is, amely sokakat 
mutat az úton, ez viszont in-
kább félelemmel tölti el a lel-
künket. Utak, utak, utak! 
Vajon merre és melyiken ha-
ladjunk?

Van egy út, amely Krisz-
tushoz vezet. A bölcsek mind 
lelkileg, mind testileg na-

gyon messziről indultak Jé-
zushoz. Őt keresték, vele 
akartak találkozni. Hiába 
jöttek más kultúrkörből, 
ahol más volt a felfogás vi-
lágról, vallásról, az életről, 
Ővele akartak találkozni! 
Nincs olyan messzeség, 
ahonnan ne lehetne Jézus-
hoz menni. Sikertelenség, 
csalódás, betegség, aggó-
dás, halál? Őhozzá bárhon-

nan el lehet indulni. Közben 
sok-sok útbaigazító jelet 
kaptak a bölcsek és kapunk 
mi is, ha figyelünk a körülöt-
tünk lévő világra.

Van egy út, amely Krisztus 
ellen vezet. Ismét szembe 
kell néznünk azzal a tény-
nyel, hogy a még csak a 
Krisztusra emlékeztető jelek 

is útban vannak. Krisztuske-
resztek, kicsi kálváriák, 
még ezeréves templomok is 
sorra romba dőlnek. Nem 
kell, zavaró tényezők, félre 
velük! – mondják ma sokan. 
Igen, de nem kell hozzá nagy 
tudomány és látjuk, hogy ez 
az út bizony zsákutcába ve-
zet. Hagyományt, múltat, 
gyökereket nem lehet kidob-
ni. Amit nagy áldozatok 
árán megteremtettünk, nem 
hagyhatjuk elpusztulni a 
percemberkék akarata sze-
rint.

Kedves Olvasó! A keleti 
bölcsek megtalálták azt, 
akiért időt, pénzt, fáradtsá-
got nem kíméltek, csakhogy 
előtte lehessenek! Boldogok 
voltak, hogy sikerült odaér-
ni. Megpihentek egy kicsit, 
nem voltak ott sokáig, de 
amikor újra elindultak – ta-
lán észre sem vették! – más-
ként mentek tovább. Igen, 
Jézustól elég talán egy szó, 
egy tekintet, egy mozdulat 
és minden megváltozik ben-
nünk és körülöttünk. Más 
emberként, más úton men-
tek tovább, vagy éppen ha-
zafelé indultak? Elébb ők 
hoztak aranyat, tömjént és 

mirhát, majd a gyermektől 
ők kaptak reményt, örömet, 
boldogságot, mert Jézussal 
más úton járunk, mint az-
előtt.

DE! Van egy még különle-
gesebb út is a karácsony ün-
nepében! Az Isten útja, 
amely hozzánk vezet. E mi-
att az út miatt van békessége 
az embernek. Jön felénk és 
érkezik a lelkünkbe. Új lá-
tást, hallást ad az embernek. 
Nem a rosszat, hanem in-
kább a szépet mutatja meg a 
világból. A robbanások, lövé-
sek fület siketítő ricsaját 
halljuk, de észrevehetjük a 
gyermeki kacagás finom, 
szívet melengető ritmusát. 
Az önmagának mindent kö-
vetelő emberi ordibálások 
mellett a féltő szeretet, meg-
értés rezzenéseit, neszelése-
it, vagy talán a nyugalmat 
adó csönd megbékéltető ér-
zését.

Sok-sok féle úton bukdá-
csolgatunk, néha nekilendü-
lünk és haladunk is előre, 
majd meg-megállunk és fá-
radtan leroskadunk valaho-
va. Járjuk bátran az isten 
útját, mert Ő tudja, hogy mi 
kell nekünk.

A szeretet ünnepén enged-
jük hozzánk jönni az Úr 
Krisztust. Ha Ő jön, megvál-
tozik az életünk, a családlá-
tásunk, a városi közössé-
günk, még az országunk is.

A karácsonyi speciális út-
infó is elhangzik: minden 
Jézushoz vezető út járható, 
kikerülhetetlen akadályok 
nincsenek.

Áldott ünnepet és boldog, 
békés, új esztendőt kívánok 
mindenkinek 2015 karácso-
nyán!

Erdélyi-Takács István
református lelkipásztor

Az Igazából mennyország – az igazából karácsony
Az Igazából mennyország 

az elmúlt évek egyik legna-
gyobb könyvsikere, 2010 no-
vembere óta vezeti az ameri-
kai sikerlistákat. (Magyaror-
szágon 2012-ben jelent meg, 
filmfeldolgozása pedig néhány 
hete magyarul is látható.) 
Nemcsak azért, mert egy tüne-
ményesen megírt történet, ha-
nem mert Colton Burpo, a kli-
nikai halálon átesett kisfiú 
esete a szkeptikusokat is elbi-
zonytalanította, a viták meg-
töltötték a sajtót, a hírtelevízi-
ók is foglalkoztak a történtek-
kel.

Egy négyéves kisfiúnak 
műtét közben leállt a szíve, de 
az orvosoknak sikerült újra-
éleszteniük. Amikor magához 
tért, csupa olyasmiről kezdett 
mesélni, amiről valójában 
nem is tudhatott. A mennyor-
szágban járt, és arról beszélt, 
hogy lenézett az orvosra, aki 
operálta, és látta a várószobá-
ban imádkozó apját is. A csa-
ládja nem tudta, mit gondol-
jon, de a kisfiú megdönthetet-
lennek látszó bizonyítékokkal 
állt elő. Elárulta, hogy talál-
kozott meg sem született nő-

vérével, akiről senki sem tett 
említést neki. Találkozott 
dédapjával, aki születése előtt 
harminc évvel halt meg, a be-
szélgetéseikből pedig olyan 
részletek derültek ki, ame-
lyekről senki nem mesélt neki. 
Colton leírja a lovat, amit csak 
Jézus tud megülni, mesél ar-
ról, milyen igazán nagy az Is-
ten és az Ő trónusa, valamint 
arról is, hogy a Szentlélek ho-
gyan bocsát le fentről erőt, 
hogy segítsen rajtunk.

A történetet a gyermek 
édesapja meséli el. Ugyanak-
kor Colton saját szavaival, 
megindítóan egyszerű üzene-
tet közvetít arról, hogy a 
mennyország valóban létezik. 
Továbbá arról, hogy az embe-
reknek fel kell készülniük a 
végső összecsapásra. Valódi 
történet egy kisfiúról, aki a 
mennyországról beszél.

Ezekben a napokban egy 
másik kisgyermekre is ráirá-
nyul a mi figyelmünk. Akinek 
a története, tanítása már hosz-
szú évszázadok óta a legna-
gyobb könyvsiker. Ezt a törté-
netet nemcsak többmilliárd-
nyi ember ismeri, de nagyon 

sokan vannak olyanok, akik 
életének Ő a központja. Ő a ná-
záreti Jézus, akinek a szüle-
tésnapját, történelmi eljövete-
lét ünnepeljük karácsonykor. 
Annak a kisgyermeknek az 
érkezését, aki kétezer éve, az 
akkori világ eldugott szegleté-
ben, Betlehemben jött a világ-
ra, egy nyomorúságos bar-
langistállóban. Már születése 
is kettőséget hordoz, égi jelek 
kísérik és angyalszó köszönti. 
De a Názáretből útra kelt fiatal 
párt senki sem fogadja be, 
ezért kell a város szélén meg-
húzódniuk éjszakára. Ez a ket-

tősség is jelzi, ebben a gyer-
mekben Isten ősi ígérete telje-
sült, maga az Istenfia született 
meg.

A születés körülményei is 
mutatják, az Isten a legegysze-
rűbb emberekhez jött. Amikor 
ez a gyermek már felnőtt lett, 
akkor is az egyszerű, sokszor 
mások által lenézett, megve-
tett, elítélt embereket szólítot-
ta meg. Nekik hozta el a jó hírt, 
az evangéliumot. Az Isten nem 
feledkezett el róluk, nem kö-
zömbös velük szemben, hanem 
szereti őket. Ennek a szeretet-
nek számtalan jelét adta, ezért 
művelt csodákat, hogy meg-
mutassa és megtapasztalható-
vá tegye ezt a szeretetet. En-
nek a gyermeknek a története 
a szeretet története. Annak a 
szeretetnek, amely sokszor 
nem talál megértésre, viszon-
zatlanságban, visszautasítás-
ban van része.

A betlehemi jászolban kez-
dődő történet majd harminc-
három év múlva a keresztfá-
ján teljesedik ki. De ott is a 
szeretet ünnepe válik való-
sággá: Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy egyszülött Fiát 

adta, hogy mindaz, aki őben-
ne hisz, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen. (Jn 3, 16) 
Ennek a szeretetnek az ünne-
pét üljük ezekben a napok-
ban. Megtapasztaljuk a szere-
tetet, amely bennünk van, hi-
szen Isten képmásai vagyunk. 
Alkalmassá tett minket a sze-
retetre, mert szeretet nélkül 
nagyon sivár lenne az éle-
tünk. Ezért is érezzük annyi-
ra szépnek ezt az időszakot, 
mert legalább ilyenkor, ha rö-
vid időre is, de részünk van 
abban az igazi életben, amely-
re Isten hívott meg minket, 
aki nem azért szeret minket, 
mert jók vagyunk, hanem 
azért, hogy jók legyünk! En-
gedjük, hogy az isteni szeretet 
jóvá tegyen bennünket!

Így válhat ez az ünnep ma-
gunk, családjaink, szerette-
ink, közösségeink és egész 
városunk számára is szép, bé-
kés és boldog valósággá.

Ezekkel a gondolatokkal kí-
vánok minden kedves olvasó-
nak áldott, szent karácsonyt!

Hajdu Ferenc
római katolikus plébános

Miért születtünk mi (te és én)?

Miért született (miért lett emberré is) Jézus Krisztus?
A második kérdésre Adamis 

Anna Arra születtem című ver-
sével is válaszolhatunk. Úgy 
érzem, a vers minden sora vilá-
gos és egyértelmű. De az utolsó 
mondat gondolatát hadd foly-
tassam. Számomra ez azt jelen-
ti, hogy győztesen – saját kö-
zömbösségemet, hitetlensége-
met legyőzve – költözzem el e 
földi életből. Egy focimeccsen 
sem elegendő, ha valaki jól ját-
szik 90 percen keresztül és há-
rom gólt rúg, de a csapattal 
vesztesen hagyja el a pályát. 
Győztesen az hagyja el a földi 
életet, aki átmegy a halálból az 
Életre. Aki még az utolsó szív-
dobbanás előtt hallja: „Jól van 

te derék és hű szolga (= mások-
nak szolgálatot tevő) mivel a 
kevésben hű voltál sokat bízok 
rád, menj be Urad örömébe.” 
„Örüljetek és vigadjatok, mert 
a ti jutalmatok bőséges lesz a 
mennyekben.”

A keresztény ember 
nem választja el egymás-
tól az ünnepeket, amire a 
karácsonyi ikon is utal. 
Jézus Krisztust nem já-
szolban ábrázolja, ha-
nem már egy kőkoporsó-
ban, nem pólyába teker-
ve, hanem halotti gyolcs-
ba. Itt válaszolnánk az 
első kérdésre. Ő azért 
született (lett emberré 
is), hogy megtanítson, ho-
gyan kell élni és hogyan 
kell meghalni. A kará-
csony a húsvétért lett. Az 
Ő születése a mi föltáma-
dásunkért történt. Ha az 
Ő születése (emberré is 
lesz) nekünk ajándék – mint 
minden gyermeké –, akkor a 
föltámadása is az. Így a föltá-
madásunk számunkra a legna-
gyobb ajándék. Ő azért szüle-
tett, hogy ezt a legnagyobb 
ajándékot nekünk megadja, így 
győztesen fejezzük be e földi 

életünket, és győztesként kezd-
jük az újat. Mi azért is szület-
tünk, hogy e földi élet nyitánya 
legyen az örök életnek. Kará-
csonykor a Jövőnk születik 
meg: visszanyúlunk Hozzá, 

hogy előre léphessünk. Megál-
lunk egy kis időre, hogy jelenné 
tegyük azt, ami a múltban tör-
tént, és biztosabban haladhas-
sunk a jövőnk felé. Úgy ünnep-
lem a karácsonyt, mintha most 
történne, mert a hatása, az ér-
téke ugyanaz. (Azoknak, akik 

győztesen szeretnék befejezni 
földi életüket.)

Nekünk, görögkato liku-
soknak ez öröklött ajándék, 
mert imáink, énekeink jelen 
időben fogalmazzák meg az 

eseményt. „Ma az Is-
ten a földre jött, és az 
ember fölszállott az 
égbe…” „Ma a szűz a 
Legfelsőbb Lényt 
szüli… ma az Isten 
testben látható…”

A karácsony ün-
neplésénél, jelenné 
tételénél fontos figye-
lembe vennünk a ke-
resztény élet négy 
egymásra épült foko-
zatát: a szokványos, 
a sajátos, a rendkí-
vüli és a tökéletes 
keresztény életet. A 
negyediket itt e föl-
dön csak elkezdhet-
jük, de az majd foly-

tatódik az örökkévalóság örö-
mében. A karácsonnyal és 
minden ünneppel arra hív ben-
nünket Isten, hogy fokról fokra 
haladjunk felé. Hozzunk egyre 
biztosabb döntést mellette. A 
szokványos „keresztény” élet 
messze van Istentől. A sajátos, 

a magam módján vagyok vallá-
sos élet is messze van még a 
rendkívülitől. Barátjának hí-
vott meg, hogy barátainak tár-
saságában megtanuld tökéle-
tesebben élni a lelki, szellemi 
életedet. Ebben segítenek az 
ünnepek is. Gyengéden és ked-
vesen (gyermekként) közeledik 
hozzánk, hogy így segítsen a 
harmadik, a rendkívüli útra. 
Ha itt megerősödtünk, akkor 
indulhatunk a tökéletesség út-
ján.

Miért születtél? Azért, hogy 
egy jó emberrel több legyen e 
földön, eggyel többen legyenek, 
akik követik a betlehemi csilla-
got, eggyel többen legyenek, 
akik meghallják az angyalok 
énekét.

Miért született (lett emberré 
is) Jézus Krisztus? Az Ő vála-
sza: „Azért jöttem, hogy a ti 
örömötök teljes legyen.” 

Szabó Mihály
görögkatolikus parókus

Karácsonyi üdvözlet
Félelemmel hallgatjuk a 

híreket, aggodalommal tölt 
el, hogy mi minden történik 
szűkebb és tágabb világunk-
ban. Az utolsó idők félelme-
tes jelei egyre inkább ag-
gasztanak gyermeket, ifjat 
és időset egyaránt.

Terrortámadástól való fé-
lelem, létbizonytalanság, mit 
hoz a jövő… félelmetes szorí-
tás. Reménytelen sötétség-
ben élünk, éppoly sötét van, 
mint ott a betlehemi mezőn. 
Van egy-két pislákoló tűz, ut-
cáinkat, tereinket, házain-
kat a villódzó karácsonyi fé-
nyek teszik barátságosabbá, 
de az emberi szívek legtöbb-
jében a sötétség, a félelem az 
úr.

Ne féljetek! Hangzik a „ka-
rácsonyi üdvözlet”. Nem csu-
pán emberi szavak ezek, Is-
ten szava hozzánk. Isten is-
meri szívünket, félelmeink 
igazi okát és azt is, hogy mi 
a megoldás. Ezért biztat, bá-
torít. Félelmeink oka: a bűn 
állapotában élünk, távol Is-
tentől, az Istennel való kap-
csolatunkban van hiba. Isten 
kapcsolatot kezdeményez 
velünk, keres bennünket. 

Megszólít a félelmeink kö-
zött. És a Tőle elfordultat, a 
Vele dacolót, az ellene láza-
dót nem akarja elveszíteni, 
hanem új élettel szeretné 
megajándékozni, meg sze-
retné oldani az életünket, le 
szeretné oldani a félelmein-
ket.

Ezért küldte el egyszülött 
Fiát, az Úr Jézust. Üdvözítő 
született… Szabadító. Isten 
azért döntött úgy, hogy el-
küldi a Fiát, az Úr Jézust a 
világ üdvözítőjéül, hogy iga-
zi örömünnepünk legyen, 

hogy ne a külsőségek léte, 
nemléte határozza meg éle-
tünket, hogy ne ideig-óráig 
tartson az öröm, hanem éle-
tünk a Vele való kapcsolat-
ban teljesedjék ki. Üdvözítő-
ül küldte a Fiát! Mit jelent ez 

a rejtélyes kifejezés, „Üdvö-
zítő”? Üdvösségre vezető, 
üdvösséget adó.

Üdvösség, az Istennel való 
kapcsolatot, a Vele kiteljese-
dő életet, az örök életet jelen-
ti. Ennek ellentéte a kárho-
zat, az örök halál. A bűneink 
miatt távol vagyunk Istentől, 
és tehetetlenek vagyunk a 
bűnnel és következményével 
szemben, képtelenek va-
gyunk megváltani önma-
gunkat, pedig oly sok ön-
megváltó módszer kínálko-
zik; a halál állapotában va-
gyunk! Ezért félünk.

Isten Üdvözítőt küldött az 
Úr Jézus személyében. A ka-
rácsonyi örömhír ez: „Ne fél-
jetek…Üdvözítő született ma 
nektek, aki az Úr Krisz-
tus…”

Lehetőségünk van az Is-
tennel való kapcsolat rende-
zésére. Nekünk nem a jászol-
ban fekvő gyermekre kell 
tekintenünk, hanem az ér-
tünk életét odaáldozó, a bű-
neinket magára vevő Jézus-
ra, aki üdvösséget szerzett a 
kereszten, meghalt, bűnbo-
csánatot szerzett, hogy Is-
tenhez vezessen minket. Üd-

vözítő született… nektek. 
Személyes hitben lehet ez a 
miénk, ha bűneinkben, félel-
meinkben segítségül hívjuk 
az Úr Jézust, megnyitjuk 
előtte szívünket, engedünk 
neki, kérjük, hogy szabadít-
son meg. Így rendeződik az 
Istennel való kapcsolatunk. 
Új szívet kapva lehetünk Is-
ten gyermekeivé, Jézusért, s 
az Úr Jézussal nem kell féle-
lemben élnünk, igazi örö-
münk benne van, amely túl-
csordul a karácsonyi idősza-
kon. Lehetőségünk van ren-
dezni embertársi kapcsola-
tainkat is. Isten gyermeke-
ként rendeződhetnek az Úr 
Jézus által a személyes kap-

csolataink családban, mun-
kahelyen, iskolában, a gyü-
lekezet közösségében is.

Ez a „karácsonyi üdvöz-
let” lényege. Isten megaján-
dékozott bennünket az üd-
vösséggel, élő kapcsolatunk 
lehet Vele, az Úr Jézus, az 
Üdvözítő „élő ajándék”. En-
gedjünk az Úr Jézusnak, aki 
önmagát ajándékozza ne-
künk, mert akié a Fiú, azé az 
Élet. Így üdvözlöm az újság 
minden olvasóját – üdvössé-
get kívánva az egyedül Üd-
vözítő Úr Jézus által, akinek 
születését ünnepeljük!

Labossa Péter
evangélikus lelkész

Adamis Anna: Arra születtem

Arra születtem, hogy kisgyerek legyek,
S anyám mellett játsszam hosszú éveket,
Arra születtem, hogy felnőtt is legyek,
S megértsem a szóból azt, amit lehet
S végül arra jöttem én a világra,
Hogy hinni tudjam, nem vagyok hiába.

Arra születtem, hogy megszeressenek,
S megszeressem én is azt, akit lehet,
Arra születtem, hogy boldog is legyek,
S tovább adjam egyszer az életemet,
S végül arra jöttem én a világra,
Hogy belehalnom se kelljen hiába.

„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, 
bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe és ezt kérdez-
ték: ’hol van a zsidók királya, aki most született, mert láttuk 
az Ő csillagát és eljöttünk, hogy imádjuk Őt.’ (…) Amikor 
meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek 
a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával és lebo-
rulva imádták Őt. (...) Mivel azonban kijelentést kaptak 
álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton 
tértek vissza hazájukba.” (Máté 2, 1-12)

„Ne féljetek, mert íme, hir-
detek nektek nagy örö-
met, amely az egész nép 
öröme lesz: Üdvözítő szü-
letett ma nektek, aki az Úr 
Krisztus, a Dávid váro-
sában.” (Lk 1,10)
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A karácsony rendszerint 
a gyermekekről szól: az ő 
ünnepüket szeretnénk mi-
nél szebbé, meghittebbé 
tenni. Gyermekeink pedig 
az öregeknek szereznek 
örömet: mint a Tállya utcai 
óvodások, akik az idősott-
honban adtak műsort azok-
nak, akik nem tudják sze-
retteik körében tölteni az 
ünnepeket.

Karácsonyi dalokkal, 
versekkel és mesékkel ér-
keztek a Tállya utcai óvodá-
sok a Topoly utcai idősott-
honba. Régi hagyomány, 
hogy a kicsik karácsonyi 
műsort adnak az itt élők-
nek. Nemcsak ünnepi han-
gulatot teremtenek, hanem 
vissza is idézik az elmúlt 
karácsonyokat, amikor még 
együtt volt a család. Van-
nak persze olyanok is, aki-
ket meglátogatnak ilyenkor, 

sőt, sokakat haza is visznek 
pár napra, mint Marika né-
nit, aki Rákosszentmihá-
lyon, a fiánál tölt majd két 
napot, ám több idős ember 
mára egyedül maradt – köz-
tük Ilonka néni, akinek 
ugyan a környéken élnek az 
unokái, gyermekei, de nem 
tartják vele a kapcsolatot.

– Nyolcadik éve élek itt az 
otthonban. Sajnos elveszí-
tettem a házamat, nem ma-
radt semmim. A rokonaim 
nem látogatnak, de szeren-
csére vannak ismerőseim, 
akikhez elmegyek olykor-
olykor. Karácsonykor azon-
ban nem szeretnék zavarni, 
az a családé. Itt töltöm bent 
az ünnepeket, szerencsére 
nagyon jól kijövök a szoba-
társaimmal. Sokkal jobb itt, 
mint egyedül egy albérlet-
ben, együtt könnyebben el-
viseljük a dolgokat – mond-

ta az idős asszony, hozzáté-
ve: nagyon nagy öröm neki 
egy-egy gyerekműsor.

– Évente többször is eljö-
vünk: karácsonykor, idősek 
és anyák napján. Sajnos, 
most kevesebben vagyunk, 
mert bárányhimlő-járvány 
van az óvodánkban, de 
azért készültünk ajándék-
kal is: a gyerekek karácso-
nyi üdvözlőlapot csináltak 
az otthon minden lakójának 
– mondta a kicsik óvó néni-
je, Tóth Csabáné.

Az idősekre más megle-
petések is várnak: lapunk 
megjelenésekor tartják a 
karácsonyi ünnepséget, 
meghívott vendégekkel, ze-
nés műsorral, különleges 
vacsorával, no meg ajándé-
kokkal. Mint Érsek Sán-
dornétól, az Időseket Ellátó 
Központ tagintézmény-ve-
zetőjétől megtudtuk, támo-
gatóik segítségével gyü-
mölcs, édesség, ruhanemű, 
piperecikk kerül a csomag-
ba.

– Igyekszünk minél meg-
hittebbé, emlékezetesebbé 
tenni az ünnepet. Úgy állít-
juk össze a menüt és a prog-
ramot is, hogy figyelembe 
vesszük lakóink kívánsága-
it. Az ünnep napjain ugyan-
olyan finomságok kerülnek 
az asztalra, mint a csalá-
doknál: mákos guba, ha-
lászlé, rántott hal, bejgli – 
sorolta Érsek Sándorné, aki 
kollégáival együtt szeretne 
minél több örömöt varázsol-
ni az idősek ünnepébe.

n ÁK

A Batthyány iskola negyedi-
kesei karácsonyi műsort ad-
tak elő azoknak a nyugdíja-
soknak, akik hosszú évek óta 
intézményükben tartják klub-
összejöveteleiket. Még arra is 
odafigyeltek, hogy olyan dalok 
hangozzanak el, amelyeket 
szívesen hallgatnak vagy ma-
guk is el tudják énekelni.

Az ünnepi műsor előtt a 
Sasvárosi nyugdíjasklub tag-
jai még megbeszélték az aktu-
ális programokat, Borbély 
Gáborné klubvezető kiosztot-
ta a jegyeket az idősek kará-
csonya városi rendezvényre, 
majd egymást is megajándé-
kozták az otthonról hozott ap-
rósüteményekkel, és egy ki-
sebb karácsonyi csomag is ju-
tott mindenkinek.

Közben egy másik tante-
remben a gyerekek már izga-
tottan készültek a betlehemes 
műsorral, amellyel azokat az 
időseket szerették volna kö-
szönteni, akik már sok éve itt, 
a Batthyány Iskolában kapnak 
egy osztálytermet arra a cél-
ra, hogy közösségben lehesse-
nek egymással, de eddig még 

nem sikerült velük megismer-
kedni.

A program előtt Rozgonyi 
János igazgató is köszöntötte 
az iskolájukba érkező nyugdí-
jasokat, kiemelve, hogy a ne-
gyedikes diákok – tanítónőik 
irányításával – óriási lelkese-
déssel gyakorolták be a megle-
petésnek szánt műsorukat. A 
szépkorúak pedig nagy érdek-
lődéssel figyelték a jól ismert 
történetet Jézus születéséről, 
amely a diákok előadásában 
mégis más volt, mint ami emlé-
keikben élt.

– Engem nagyon meghatott, 
amikor közölték velem, hogy 
az iskola diákjai műsorral sze-
retnének nekünk kedveskedni 
– ismerte el Borbély Gáborné. 
– Ennél szebb ajándékot nem is 
kaphattunk volna, hiszen 
olyan csodálatos, amikor a 
gyermekek szeretettel és törő-
déssel fordulnak az idősek 
felé.

A rendezvény nagyszerűen 
sikerült, a végén pedig együtt 
énekeltek gyerekek és 
szépkorúak.

n áBE

Idén először rendezték meg 
az idősek karácsonyát váro-
sunkban. A közelgő ünnep je-
gyében, az Idősügyi Tanács 
által rendezett zenés műsorra 
telt meg a művelődési központ 
színházterme december 15-én 
délután.

T. Mészáros András pol-
gármester üdvözlő szavait a 
jelen lévő Simó Károly alpol-
gármester tolmácsolta, aki 
egyben köszöntötte a megje-
lenteket, majd a Marianum 
Iskola betlehemes játéka kö-
vetkezett. A harmincperces 
színjáték mintegy félszáz 
gyermekszereplője aranyo-
san és főleg pergően adta elő 
a bibliai történetet, amiben 
az elgondolkodtató és olykor 
humoros párbeszédek mo-

solyt fakasztottak a nézők 
arcára.

A „játék” után az Adventista 
Egyház érdi gyülekezetének 
énekkarából Szűcs Ibolya és 
Szabó Ervin adott elő két ad-
venti éneket, Kodáné Berna 
Katalin, az Idősügyi Tanács 
tagja egy karácsonyi verset, 
Szóka Júlia énekművész, va-
lamint tanítványai, Bartus 
Barbara és Majoros Csenge 
pedig világslágerekkel és ka-
rácsonyi dalokkal szórakoz-
tatta a nagyérdeműt.

A műsor után meg is vendé-
gelték a résztvevőket, akik 
még kis ajándékot is kaptak. 
Az egyikük, Köller Mihályné, 
kifelé menet csak ennyit mon-
dott: – Annyira tetszett a mű-
sor, hogy lehetne többször is.

Vargáné Dunai Mónika és 
Nagy Zoltán is áhítattól telve 
indult hazafelé, alig találtak 
szavakat a szép műsorra, mint 
mondták, még mindig a látot-
tak-hallottak hatása alatt áll-
nak.

A Druzsin házaspár évek 
óta lelkesen szervezi az érdi 
nyugdíjaséletet, a férj, Józsi 
bácsi az Idősügyi Tanács tag-
jaként is igen aktív. Szeretné, 
ha nem csak a nyugdíjasklu-
bok fognák össze a hatvan 
éven felülieket.

– Jó volna, ha a tizennégy-
ezer érdi időskorút meg tud-
nánk szólítani. Ez a tervünk – 
mondta és örült, hogy ilyen si-
keres lett az első nagyobb 
szabású karácsonyi rendezvé-
nyük.

– Szerencsére bírjuk még, a 
mi generációnk hozzászokott 
a munkához, a terheléshez, így 
nem okoz gondot összetartani 
egy ilyen kis csapatot a klu-
bunkban, amelynek tagjai ha-
vonta legalább két alkalommal 
találkoznak. Farsangolunk, 

kirándulunk, színházi bérle-
tünk van a Szepes előadásai-
ra. Persze egy nagyobb csapa-
tot, tudjuk, nem könnyű össze-
hozni, de jövőre megpróbáljuk 
– búcsúzott végül Druzsin Jó-
zsef.

n TEMESI LáSzLó

Dermesztőbb a hideg, csípő-
sebben süvít a szél és félelme-
tesebb a sötétség, ha az ember-
nek nincs fedél a feje fölött, 
ahol kipihenhetné magát, 
megmelengethetné csonttá fa-
gyott végtagjait.

Szerencsére városunkban a 
Szociális Gondozó Központ 
Hajléktalanellátása megfele-
lően gondoskodik azokról, 
akik elfogadják a segítséget, 
és hajlandóak legalább éjsza-
kára igénybe venni az úgyne-
vezett fapados éjjeli menedék-
helyet vagy napközben a mele-
gedőt, ahol a tisztálkodási le-
hetőség és tiszta ruhanemű 
mellett egy csésze forró tea, 
szelet kenyér 
vagy időnként 
egy tál meleg étel 
is várja őket.

A szociális 
munkások az ün-
nepek, a kará-
csony közeledté-
vel sem hagyják őket maguk-
ra, minden évben, így az idén 
is közös ünnepi ebéddel pró-
bálnak számukra karácsonyi 
hangulatot varázsolni. S bár 
ez nem helyettesítheti az ott-
hon melegét, de legalább erre 
az időre emberibb körülmé-
nyek között lehetnek közös-
ségben egymással.

Pákozdi Orsolya, az érdi 
Hajléktalanellátás vezetője la-
punknak nyilatkozva elmond-
ta, az intézményben idén de-
cember 22-én ünnepelik meg a 
karácsonyt, amikor ebéddel 
várják a fedél nélkülieket, va-

lamint a női és férfi átmeneti 
szállót igénybe vevő ellátotta-
kat. A feldíszített fenyő alatt 
meglepetések is várnak rájuk, 
egy jótékony adományozónak 
köszönhetően ugyanis min-
denki kap ajándékcsomagot.

Pákozdi Orsolya azt is el-
mondta, hogy egy sikeres pá-
lyázatnak köszönhetően azo-
kon a napokon, amikor nincs 
ételosztás a városban, a nap-
pali melegedőben kaphatnak 
főtt ételt a hajléktalanok. A 
Fehérvári út végén üzemelő 
nappali melegedő a két ünnep 
között is nyitva tart, csupán a 
megszokottnál valamivel ko-
rábban zár be. Ugyanakkor az 

utcai szociális 
munkások is 
rendületlenül 
járják majd a 
várost, felkere-
sik azokat a 
helyeket, ahol a 
fedél nélküliek 

megbújnak, és amennyiben 
nem kívánják igénybe venni az 
éjjeli menedékhelyet, meleg ta-
karót osztanak ki, ételt és teát 
visznek nekik. A krízisvonal is 
elérhető lesz, amelyen jelezni 
lehet, ha valakinek segítségre 
van szüksége. Fontos, hogy 
odafigyeljünk egymásra, hogy 
idejében segíthessünk és meg-
menthessük a kihűléstől azo-
kat az időseket, magukra ma-
radt embereket, akik fűtetlen 
lakásban tartózkodnak ottho-
nukban, vagy az utcán látjuk 
őket fagyoskodni!

n áBrAHáM

Céklaleves és kuglóf, 
csobánolás, szalmahintés és 
ostyatörés – csupa különleges 
karácsonyi étel és népszokás, 
amelyet a mai napig megőriz-
tek az Érden élő nemzetisé-
gek. Összeállításunkban a 
horvát, a bukovinai székely, a 
lengyel, a roma és a német ka-
rácsonyi hagyományokba pil-
lanthatnak be olvasóink.

A horvátoknál advent ide-
jén kevesebb a lakoma, a vi-
gasság, hiszen ez az időszak a 
várakozásé, elmélyülésé – 
hangsúlyozta lapunknak 
Weszelovits Istvánné, a Hor-
vát Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke.

– Ebben az időszakban a 
horvátok sok csonthéjas gyü-
mölcsöt, magvat fo-
gyasztanak. Az asz-
talról nem hiányoz-
hat a dió, az alma – 
amelynek gerezdjeit 
szétosztják a család 
tagjai között –, vala-
mint a méz és a fok-
hagyma. Sokan a 
szőlőtermésből is el-
raknak pár fürtöt. 
Az ünnepi vacsora 
viszonylag szerény, 
és gyakran húsmen-
tes: bab, káposzta ál-
talában szerepel a 
menüben. A fonott 
kalács, amit együtt 
süt a család, elma-
radhatatlan étke az 
ünnepnek. Jellegze-
tes hagyomány, hogy szenteste 
szalmát szórnak az asztal alá 
– ez jelképezi a betlehemi 
jászolt – tette hozzá Wesze-
lovits Istvánné, aki gyermek-
korából megőrzött egy másik 
hagyományt is, az aprószen-
tekelést, ami a betlehemi gyer-
mekgyilkosságnak állít emlé-
ket: a gyerekek de cember 28-
án házról házra járnak, jókí-
vánságokat mondanak a gaz-
dának, és kis fonott korbácsa-
ikkal megütögetik.

Az aprószentekelés a buko-
vinai székely falvakban is 
szokás volt, ám e terület ha-
gyományai közül jóval ismer-
tebb a hadikfalvi betlehemes, 
azaz a csobánolás. Mint Do-
mokos Gyula, az Érdi Buko-
vinai Székelyek Egyesületé-
nek elnöke hangsúlyozta, a 
betlehemest komoly előkészü-
letek, kiválasztás, felkészülés 
előzte meg, és csak feddhetet-
len életű férfiak vehettek részt 
benne – még Máriát és az an-
gyalt is férfi játszotta.

– A csobánokat azért is kö-
rültekintően kellett kiválasz-
tani, mert míg minden házat 
végig nem jártak az öt bukovi-

nai faluban, egyikük sem me-
hetett haza. Együtt is laktak a 
betlehemezés idején – tette 
hozzá Domokos Gyula.

Ami az ünnepi asztalt illeti, 
a bukovinai székelyeknél el-
maradhatatlan karácsonyi 
fogás a galuska, ami alatt a 
töltött káposzta értendő, no 
meg a húsleves. Domokos 
Gyula emlékszik még egy kü-
lönleges ételre is, ami a disz-
nóvágásból maradt, már meg-
sült kolbászvégekből, hurka-
darabokból, illetve friss hús-
ból és máléból készült.

A lengyelek ostyát törnek 
karácsonykor: a családtagok 
egymásnak kínálják, minden-
ki tör egy-egy darabot, és köz-
ben jókívánságokat monda-

nak – tudtuk meg Sebestyén-
né Majchrowska Ewától, az 
Érdi Lengyel–Magyar Kultu-
rális Egyesület alelnökétől.

– December 24-én húsos 
étel biztos, hogy nem kerül az 
asztalra. Halféléket, illetve 
szárított gombákból, gyümöl-
csökből, valamint káposztá-
ból készített fogásokat tála-
lunk fel; ezek régiónként na-
gyon változnak, de az elmond-
ható, hogy általában tizenkét-
féle étel van az asztalon, és 
ezek egyike rendszerint a 
céklaleves. Kedvelt a sült hal 
és az ecetes hering is, és 
egyes területeken a mézes, 
diós, szárított gyümölcsökből 
és áztatott búzaszemekből 
készült édesség is – tette hoz-
zá Sebestyénné.

Az ajándékozás Lengyelor-
szágban is szenteste történik, 
ám nem ez a nap fénypontja, 
hanem az együtt elköltött va-
csora, és természetesen az 
éjféli mise, amin szinte min-
den család részt vesz.

A romák a szentestét rend-
szerint otthon töltik, és közö-
sen imádkoznak a szülők és a 
gyerekek. Másnap és har-

madnap meglátogatják a ro-
konokat, végezetül pedig a 
családfőt: ilyenkor akár 
negyven-ötven ember is ösz-
szegyűlik egy-egy háznál – 
tudtuk meg Raffael Attilától, 
az Érdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökétől.

– Nagy a versengés az asz-
szonyok közt, hiszen a család-
fő mindenki töltött káposztá-
ját megkóstolja karácsonykor, 
és a nagy, közös látogatás al-
kalmával hirdeti ki, melyikük 
készítette a legfinomabbat – 
tette hozzá Raffael Attila.

A káposzta mellett hagyo-
mányos roma étel a különle-
gesen fűszerezett pörkölt is, 
amit tépett tésztával tálalnak 
(ez a makarónira hasonlít, 

csak épp nem késsel 
metélik, hanem kéz-
zel tépik).

– Karácsonykor 
asztalra kerül a ha-
talmasra nyújtott tú-
rós és meggyes rétes 
is, amit ma már nem 
minden roma lány 
tud kinyújtani, meg-
sütni. Az öregek per-
sze azért még isme-
rik a rétes titkát, és 
tovább is adják tudo-
mányukat – zárta 
szavait Raffael Attila.

A német karácso-
nyoknak nem annyi-
ra egy étel, mint in-
kább egy alak az 
emblematikus figu-

rája: ez pedig a diótörő, azaz a 
Nussknacker. Persze nem-
csak a kis fabábu található 
meg a német otthonokban, 
hanem a betlehem is.

– A német nemzetiség ha-
gyományos karácsonyi étele a 
virsli krumplisalátával, illetve 
a sült hal, valamint a szárnyas 
ételek, lilakáposztával – mond-
ta lapunknak Vargáné Ma-
gyar Erika, a német nemzeti-
ségi Pumukli óvoda vezetője, 
hozzátéve: tipikus karácsonyi 
német sütemény a kuglóf, illet-
ve az úgynevezett Stollen, ami 
leginkább a mi gyümölcske-
nyerünkre hasonlít.

– A német karácsony legfel-
emelőbb pillanata a Besche-
rung, vagyis a rácsodálkozás: 
amikor kitárulnak az ajtók, 
és a gyermekek, illetve a fel-
nőttek megpillantják a kará-
csonyfát, és alatta az ajándé-
kokat. A meglepetéseket a ki-
csiknek vallásos családokban 
a Christkind, azaz a Jézuska 
hozza, másutt pedig a 
Weinachtsmann, azaz a tél-
apó – tette hozzá Vargáné Ma-
gyar Erika.

n ádáM KATALIN

Nem hagyják magukra  
a hajléktalanokat

Ma is élő ünnepi népszokásaink

Hajléktalan- 
krízisvonal:  

06-20-376-5363

Érdi csobánolók. Csak feddhetetlen életű férfiak ve-
hettek részt benne

Szépkorúak karácsonya a Szepesben

Szóka Júlia és tanítványai, Bartus Barbara és Majoros Csenge gyö-
nyörű dalokkal lepték meg a hallgatóságot

Nemzedékek találkozója

A diákok óriási lelkesedéssel gyakorolták be a meglepetésnek szánt 
műsort

Örömöt vittek az ünnepbe

Kisangyalok az időseknél

A gyerekek karácsonyi üdvözlőlapot csináltak az otthon minden 
lakójának

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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A 2015-ös naptári évben 
37 mérkőzést játszott az 
Érd női kézilabdacsapata, 
amely ezalatt huszon-
öt győzelem mellett 
tizenkétszer szenvedett 
vereséget, lőtt 1004 gólt, 
kapott 897-et, azaz átla-
got számolva a meccseit 
27–24-re nyerte meg.

Némileg árnyalt képet fest az 
Érd 2015-ös mérlege, hisz a 
sportban évet átívelő szezonok 
vannak, s nem a naptári év sze-
rint zajlanak a bajnokságok. Az 
Érd csapata 37 tétmérkőzést ját-
szott idén, s ezalatt csupán két 
olyan veresége volt, ami borítot-
ta a papírformát, hisz a 
2015/2016-os szezon nyitómecs-
csén a Váctól kapott hazai 18–
16-os pofon, illetve az őszi idény 
utolsó felvonása, a Siófok elleni 
hazai  25–24-es hazai vereség 
árnyalja a képet, mivel a többi 
tíz vereségből ötöt a Győri Audi 
ETO KC, kettőt a bajnoki címvé-
dő FTC Rail-Cargo Hungaria, 
kettőt az orosz Rosztov-Don el-
len szenvedtek el Szabó Ediná-
ék, s ugyan a tavaly februári 
Dunaújvárosi Kohász elleni ide-
genbeli meccsen a szünetben 
még vezettek öt góllal, ám ennek 
ellenére 23–22-re kikaptak – ez 
egy háromesélyes rangadó volt, 
s a hazai pálya döntött. 

A Győr, az FTC és a Rosztov-
Don jelenleg a Bajnokok Ligája 
legjobb tizenkét csapata között 
van, s a szakértők szerint mind 
bejuthat a legjobb nyolcba.

– Az elmúlt szezonról elmond-
hatjuk, hogy ennyire komoly 
eredményeket még nem ért el a 
csapat, voltunk már bronzérme-

sek a bajnokságban, de megis-
mételni valamit mindig sokkal 
nehezebb, ezt most már har-
madszor csináltuk meg – kezdte 
évértékelőjét Tekauer Norbert, 
az Érd klubelnöke. 

– A Magyar Kupában sosem 
voltunk négyes döntőben, hisz a 
kapujában ez idáig mindig ösz-
szekerültünk a Győrrel, most el-
jutottunk oda, majd bronzérmet 
szereztünk, illetve az EHF-
kupában is elődöntőig menetel-
tünk, Az az év nagyon jól sike-
rült, ugyanakkor fordulópont is 
volt a csapat életében, hiszen 
egy öt éve épülő csapatnak ez 
volt az utolsó szezonja, minden-
ki a maximumot kihozta magá-
ból – folytatta.

A nyáron kilenc játékos távo-
zott a csapatból, Szekeres Klá-
ra és Schatzl Nadine a bajnok 
FTC-hez, Kovács Anna, 
Oguntoye Viktória és Nick 
Viktória a Dunaújvároshoz, 
Pálos-Bognár Barbara a dán 
Viborghoz, Szara Vukcsevics 
Vácra, Mester Nóra Kispestre 
ment, Jekatyerina Kosztjuko-
váról nincs információnk, hogy 
hol játszik jelenleg.

Eme kilenc ember pótlására 
hét+kettő játékos érkezett, mi-
vel heten más klubtól, ketten 
pedig az utánpótlásból jöttek. 
Egy félév alatt azért az látszik, 
hogy az újaknak még nem sike-
rült megfelelően beilleszkedni, 
még nem tudják kihozni ma-

gukból valós tudásukat, de egy-
előre az is elég, hogy annyit 
hozzátegyenek a vezérek telje-
sítményéhez, hogy nyerjen a 
csapat.

– Azt nem lehetett előre meg-
mondani, hogy ilyen sokan tá-
voznak. A kézilabdapiac folya-
matosan változik, csapat-, me-
nedzserirodai és egyéni érde-
kek vannak, ezek összessége 
ennyire volt erőteljes, de szok-
tam mondani, hogy olyan játé-
kos nincs, akit ne lehetne pótol-
ni – így Tekauer.  

– A társaság azért ilyen hek-
tikus, hullámzó, mert még nem 
állt össze, de vannak jó mérkő-
zéseink, vannak nagyon jó pe-
riódusaink, sőt például a Deb-
recen ellen egész mérkőzésen 
jól játszottunk, de vannak idő-
szakok, amikor egy kicsit meg-
torpan a csapat – jegyezte meg 
a klubelnök, aki kitért arra is, 
hogy extrém a bajnokság lebo-
nyolítása, mert az első hatban 
kell végezni, a harmadiktól a 
hatodikig ugyanazok a csapa-
tok, a Dunaújváros, a Siófok és 
a Vác az Érddel együtt körülbe-
lül hasonló erősségű gárdák, 
így szinte mindegy, hogy a négy 
közé jutásért ki lesz az ellenfél. 
– Ez a csapat a formálódó kö-
zösséggel képes lesz arra, hogy 
megint a legjobb négy közé jus-
son – fűzte hozzá.

A 2015/2016-os szezon őszi 
idénye talán az eddigi legjobb 
volt az Érd csapatánál, eddig 

ugyanis a tavaszt az ötödik-ha-
todik hely környékéről várták, 
most pedig a negyedikek. En-
nek kapcsán a klubelnök to-
vábbra is azon a véleményen 
van, hogy nem ősszel, hanem 
tavasszal kell bombaformában 
lenni.

– Mindig bíztam Szabó Edina 
szakértelmében, felkészültsé-
gében, ez most sincs másképp. 
Amikor folyik egy mérkőzés, 
akkor egyből kétezer ember 
lesz a csapat edzője, de ez a jég-
hegy-elmélet, hisz a pályán 
csak a tíz százalékát látja az 
ember, pedig ott a végső pro-
duktum kerül terítékre. A min-
dennapok kemény munkája kell 
ahhoz, hogy egyáltalán ilyen 
szinten tudjunk teljesíteni. 
Aminek külön örülök, hogy elég 
sok fiatal játékos érkezett – fo-
galmazott a klubelnök. Ennek 
kapcsán meg kell említeni az 
elmúlt öt évet, hisz Janurik 
Kinga, Kisfaludy Anett és 
Klivinyi Kinga is itt vált meg-
határozó felnőtt játékossá, de 
Schatzl Nadine, Kovács Anna 
vagy éppen Oguntoye Viktória 
is innen indult, Szekeres Klára 
már érdiként is válogatott volt, 
továbbá ugyan nem annyira fia-
talok, de Mariama Signatét 
Érden építették fel újra, vala-
mint Katarina Krpezs-Slezák 
itt lett a világ legjobb jobbszél-
sője, így nem kell félteni a mos-
tani fiatalokat.

n doMoNKoS BáLINT

Strandon és teremben is re-
mekül szerepelt az érdi Delta 
Röplabda Sportegyesület 
2015-ben, hisz a korosztályos 
gárdák az előző évekhez ké-
pest fejlődtek, amit nemcsak a 
játék képe, hanem a tabellán 
elfoglalt helyezések is mutat-
tak.

– Úgy gondolom, jó évet zár-
tunk most – kezdte értékelőjét 
Dömötör-Mátrai Beáta, a Del-
ta RSE vezetőedzője, aki el-
mondta, hogy a legkisebbek 
országos mini bajnokságot 
nyertek, sőt a szuperminik öt-
venkét csapat közül lettek a 
legjobbak, de a vezetőedző 
utóbbi kapcsán kiemelte, külön 
öröm számukra, hogy a Delta 

képviseltette magát legna-
gyobb létszámban. A gyermek 
korosztályban egy tizenhar-
madik hely született érdi rész-
ről – a vezetőedző hozzátette, 
hogy év elején volt egy kisebb 
kisiklásuk, ami miatt „el-
úszott” az esély a még előke-
lőbb helyek megszerzésére, ám 
azt követően már minden mecs-
csét megnyerte a korosztály.

– A legnagyobb lányok is 
megállták a helyüket mind a 
serdülő, mind az ifjúsági kor-
osztályban. Nagyon sok mun-
kát fektetünk a röplabdába, 
előbb-utóbb megvan az ered-
ménye, ennek köszönhető, 
hogy van, ahol nagyobb, de 
van, ahol kisebb mértékben ér-

zékelhető az előrelépés – tette 
hozzá Dömötör-Mátrai Beáta, 
aki nem mellesleg a nyár folya-
mán strandon társával, Nagy 
Krisztinával megnyerte a 
Kispest Open elnevezésű A ka-
tegóriás versenyt, majd a 
négyfordulós magyar bajnok-
ságon döntőztek, s ezüstérmet 
szereztek. Az utánpótlásban 
Tátrai Nikolett a MEVZA-
kupán egy nemzetközi verse-
nyen mérette meg magát, de 
oldalán Horváth Rékával az 
Eötvös-kupán is szereztek egy 
bronzérmet.

Nagy változás volt a Delta 
RSE életében, hogy nem indult 
felnőtt csapat a 2015/2016-os 
szezonban, hisz a Testnevelési 

Egyetem – amelynek nincse-
nek utánpótlás csapatai – fel-
kérte az egyesületet, hogy adja 
az élvonalban maradáshoz 
szükséges csapat mellé az 
utánpótlást, mivel anélkül nem 
vehetne részt az elsőosztályú 
bajnokságban a TF. Ezzel kap-
csolatban Dömötör-Mátrai Be-
áta elmondta, hogy így a TF 
fizeti a korosztályos gárdák 
versenyeztetését, de külön fon-
tos, hogy a lányok tudják, med-
dig mehetnek, van előttük egy 
példa, egy cél, s a későbbiek-
ben akár a TF színeiben az él-
vonalban is játszhatnak.

Az érdi röplabda évösszeg-
zéséhez külön ki kell emelni a 
magyar női röplabda-váloga-

tottat, amely nyárra szinte el-
foglalta az Érd Arénát, ugyan-
is előbb Görögország és Finn-
ország ellen játszott felkészü-
lési mérkőzéseket, majd az 
Európa-liga sorozat hazai 
mérkőzéseinek nagy részét is 
szintén a városi sportcsarnok-
ban rendezték, mi több, a törö-
kök elleni döntőn kétezer em-
ber volt az Érd Arénában, s ez 
akkora lökést adott a váloga-
tottnak, hogy meg is nyerte a 
sorozatot az Európa-bajnok-
ság előtt! A Delta RSE vezető-
edzője, aki ötszörös magyar 
bajnok teremben, háromszo-
ros magyar bajnok strandon, 
emellett huszonötször a címe-
res mezt is magára húzhatta, 
elmondta, hogy hazai mérkő-
zésen még sosem volt ilyen fer-
geteges hangulatú mérkőzése 
a női válogatottnak.

n d.B.

A fejlődés tekintetében elképesztően nagyot lépett előre az Érdi Úszó Sport 
Kft., amely 2015-ben számos nemzetközi eredmény elismeréseként augusztus 
hónap legjobb műhelye díjat is megkapta, na meg a velejáró félmillió forintot, 
s mindeközben a huszadik helyről a hetedikre jött fel a csapat a magyar klubok 
ranglistáján, úgy, hogy nincs nagy hátrányuk a dobogósokkal szemben.

– Ha valaki azt mondja ne-
kem egy évvel ezelőtt, hogy 
ilyen eredményeket érnek el az 
úszóink, mint amilyet egész év-
ben produkáltak, akkor nem 
hittem volna el – vágott a dolgok 
közepébe Selmeci Attila, az 
Érdi Úszó Sport Kft. mester-
edzője. – Ezek az elképzelések 
már realizálódtak, túlteljesítet-
tek versenyzőink – folytatta.

– Mind a hazai, mind a nem-
zetközi versenyek jól sikerültek, 
hisz voltunk a bakui Európa Já-
tékokon. Voltunk a tbiliszi euró-
pai ifjúsági olimpiai fesztiválon, 
voltunk a szingapúri ifjúsági vi-
lágbajnokságon, sőt Sós Dániel 
révén a felnőtt rövidpályás Eu-
rópa-bajnokságon is részt vet-
tük az izraeli Netanyában – 
kezdte sorolni a nagy versenye-
ket a mesteredző, aki nem felej-
tette el a hazai bajnokságokat 
sem, hisz például az ifjúsági 
bajnokságon nyolc aranyérmet 
gyűjtöttek, amellyel az érem-
táblázat élén zártak, de az iga-
zán nagy megméretések ezek 
ellenére is a nemzetközi verse-
nyek voltak. Sós Dániel két ne-
gyedik helyet szerzett egyéni 
csúcsai mellé, míg Tekauer 
Márk a döntőben saját rekord-
ján faragott a bakui Európa Já-
tékokon, ezt követően Milák 
Kristóf és Barócsai Petra a 

tbiliszi EYOF-on mérte meg tu-
dását, ahol Barócsai ezüstér-
met szerzett a szintén magyar 
Késely Ajna mögött, míg Milák 
Kristóf másfél órán keresztül 
második volt, majd csak azután 
derült ki, hogy meghibásodott 
az eredményjelző, s csak negye-
dikként érte a falat.

A nyári időszak megkoroná-
zásaképpen augusztus elején 
kapta meg a hírt Sós és Tekauer, 
hogy mennek a szingapúri ifjú-
sági világbajnokságra, ahol 
előbbi ezüstérmet szerzett, míg 
utóbbi tovább faragott egyéni 
csúcsából, de nem ez volt a hab 
a tortán, hanem az augusztus 
hónap műhelye díj, amelyet a 
Magyar Olimpiai Bizottság, az 
utanpotlassport.hu és a 
Decathlon Magyarország ítél 
oda, s ezt az érdiek érdemelték 
ki, s az elismerés mellé egy fél-
millió forintos sportszervásár-
lási utalványt nyertek.

A szeptemberi-októberi idő-
szakban némileg megcsappant 
az úszás, hisz nem voltak olyan 
nagy versenyek, de aztán no-
vemberben a százhalombattai 
Kiss László uszodában több 
érdi úszó állt rajtkőre a rövid-
pályás országos bajnokságon, 
ahol Sós Dániel az élmezőny-
ben zárt, míg Tekauer Márk 
rövidpályán is javítgatta re-

kordját, s a döntőben hetedik 
lett, ezt követően december ele-
jén a tortán lévő habra még rá-
tett egy lapáttal Sós Dániel, aki 
a huszonhét tagú magyar válo-
gatott tagjaként az izraeli Ne-
tanyában rendezett rövidpá-

lyás Európa-bajnokságon 
gyűjthetett tapasztalatot, s 
ugyan az érmek ezúttal elma-
radtak, de rutinszerzésnek 
mindenképpen jó verseny volt. 
Mivel ő még csak 17 éves, aligha 
lett volna reális a világklasszi-
sokkal teletűzdelt mezőnyben 
érmes helyet várni tőle. Ugyan 
ilyen rangos nemzetközi verse-
nyeken nem szerepeltek, de 
meg kell említeni Jánosi Kris-
tófot és Kovács Benedeket, 
akik viszont a hazai bajnoksá-
gokon rendre remekeltek.

– Egy kis szakosztály is tud 
nagyot alkotni, amit jól mutat 
az augusztus hónap műhelye 
díj, egy hatvan-hetvenfős csa-
patból is el lehet jutni nemzetkö-
zi szintre – folytatta Selmeci 
Attila, aki kiemelte a további 
edzőket is, hisz mind Egerszegi 
Klára, mind Gyenese Ágnes, 
mind Mágó Gábor is bőven ki-
vette a részét a sikerekből (itt 
tesszük hozzá, hogy a mester-
edzőnek is ugyanúgy jár az el-
ismerés, mint kollégáinak). 

Selmeci Attila a szakosztály 

nevében megköszönte a támo-
gatást az Érd Aréna vezetősé-
gének, Érd önkormányzatá-
nak, de nem utolsósorban ki-
emelten köszönte meg a segít-
séget a Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskolának és Gimnázium-
nak, amelybe a legtöbb úszó jár, 
s az iskola vezetősége pedig a 
fontos megméretésekre elenge-
di az úszókat.

– Ha azt lehet mondani, hogy 
ez az év nagyon fontos volt, ak-
kor ez a következő évre hatvá-
nyozottan igaz lesz, mivel Hód-

mezővásárhelyen rendezik az 
ifjúsági Európa-bajnokságot, 
ez lesz a fő versenyünk, ahol 
egy versenyszámban egy nem-
zet négy versenyzőt indíthat, s 
mivel nekünk szinte csak ifi 
versenyzőink vannak, komoly, 
érmes esélyeink vannak. Milák 
Kristóf az egyedüli, aki nem 
ifikorú, de így is tagja a korosz-
tályos válogatottnak, tehát ő is 
rajtkőre állhat. Egy ottani jó 
szereplés egy nagyon jó ajánló-
levél lenne a további támogatá-
sokhoz.

Miért jó itt úszni? Miért jön ide 
az FTC-ből Sós Dániel, Dunaúj-
városból Barócsai Petra úszni? 
Nagyon jó a csapat, egymást se-
gítik a munkában. Bár egyéni 
sportág a miénk, de nagy szere-
pe van a társaknak, jól lehet őket 
motiválni a munkára. A mi spor-
tunk faltól falig tart, napi öt-hat 
óra munkával, azok a verseny-
zők, akiknek nincs monotónia-
tűrésük, nem tudnak lépést tar-
tani a világgal, itt viszont nem ez 
a helyzet, maguktól csinálják, 
mert céljaik vannak. Szerencsés 
edzőnek mondhatom magam, 
hogy ilyen jó mentalitású csapat 
jött össze – fogalmazott Selmeci 
Attila, az Érdi Úszó Sport Kft. 
mesteredzője.

Nem maradt más hátra, mint 
hogy várjunk, ugyanis a követ-
kező évek korosztályváltása 
nem lesz zökkenőmentes, de is-
merve az idei eredményeket, ki 
lehet jelenteni, hogy ilyen fejlő-
dés mellett több klasszis, netán 
világklasszis úszó kerülhet ki 
Érdről.

n doMoNKoS BáLINT

Az érdi röplabdázók szinte minden korosztályban előrébb léptek

Nagyon jó évet zártak a Delta RSE röplabdázói

Minden kétséget kizáróan az érdi úszók voltak a legsikeresebbek idén

Minden bejött az Érdi Úszó Sport Kft.-nél

Sós Dániel az egyik legsikeresebb érdi úszó
Katarina Krpezs-Slezák góljai nagyban közrejátszottak az eredményes évhez

37 meccs, 25 győzelem, 12 vereség, legsikeresebb szezon – ez volt az Érd éve

Az eddigi legsikeresebb éven vannak túl a kézisek

Van utánpótlás
Nyáron egy új csapat formálódott az érdi 
utánpótlásban: Haladás–Érd II néven elindult 
a másodosztályú csapat. Ennek kapcsán 
Tekauer Norbert klubelnök elmondta, fontos 
volt nekik, hogy legyen NB I/B-s csapatuk, mi-
vel a harmadosztályt többször megnyerték 
már, így az nem jelentett kihívást, ezért fel-
vették a kapcsolatot a szombathelyi Haladás-
sal, amelynek jogán indulhattak a másodosz-
tályban, noha később kiderült, hogy saját 
erőből is részt vehettek volna a másodosztá-
lyú küzdelmekben. Kiemelten fontos volt, 
hogy a játékosok nagyobb terhelés mellett 
gyűjtsék az értékes játékperceket, hisz – 
ahogy Tekauer Norbert fogalmazott – a har-

madosztályban a mostani csapat minden 
meccsét legalább húszgólos különbséggel 
nyerné. A Haladás–Érd II-ben játszanak azok a 
fiatalok, akik az élvonalbeli csapatban keve-
sebb lehetőséghez jutnak. Szabó Laura 53, 
Takács Kitti 51, Vajda Luca 47, Gulyás Vanda 37, 
Bernát Dorina 26 gólt szerzett a másodosz-
tályban, míg Győri Barbara szinte hatvanper-
ces kapusként játszik. A tizenhárom őszi 
meccséből ötöt nyert meg a csapat egy dön-
tetlen és hét vereség mellett, így a tizedik a 
tabellán, igaz ők többen is három-négy 
meccsről hiányoztak.
A Suli Kézilabda Utánpótlás Programban már 
kétezer gyerek vesz részt a környező telepü-
lések iskoláiból, s már voltak olyanok, akik át-
kerültek a csapathoz, így joggal mondható, 
hogy egyre sikeresebb az Érd.
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Előzetesben van az a két 
felnőtt férfi, akik két kiskorú 
gyerekkel együtt mentek be-
törni. Még november végén 
hatoltak be egy családi ház-
ba, ahonnan különféle szer-
számokat és elektromos esz-
közöket zsákmányoltak. Az 
érdi rendőröknek azonban 
még forró nyomon sikerült 
felderíteni az esetet, amely 
során négy elkövetőt fogtak 
el, közülük ketten kiskorúak 
voltak.

A rendőrség az eltulajdo-
nított értékeket hiánytala-
nul visszaadta a tulajdonos-
nak, a két felnőtt pedig elő-
zetes letartóztatásba kerül, 

akik ellen a lopáson kívül 
kiskorúak veszélyeztetésé-
nek alapos gyanúja miatt is 
eljárás indult, mert ők vették 
rá a két gyereket, hogy velük 
tartsanak a betöréskor. Az 
ellenük indított eljárás so-
rán további tettestársakra is 
fény derült, akiket több 
rendbeli orgazdaság és lo-
pás elkövetésével gyanúsíta-
nak – tudtuk meg Tolnai Il-
dikótól, az Érdi Rendőrkapi-
tányság helyettes vezetőjé-
től, aki arról is tájékoztatta 
lapunkat, hogy gyorsított el-
járásban, egy év öt hónap 
felfüggesztett börtönbünte-
tésre ítélte a bíróság azt a 

férfit, aki egyetlen éjszaka 
alatt három helyre tört be és 
bukósisakokat meg motorke-
rékpárt lopott el.

A kapitányságvezető-he-
lyettes a bűnmegelőzésre is 
felhívta a figyelmet, hozzáté-
ve, hogy rengeteg bűncselek-
ményt egy kis odafigyeléssel 
és óvatossággal meg lehet 
előzni. Úgy tűnik, a figyel-
meztetések dacára még 
mindig történnek olyan bűn-
cselekmények a városban, 
amikor a tolvajok valame-
lyik szolgáltató munkatár-
sainak adják ki magukat, 
hogy bejussanak az áldozat 
házába, majd egy óvatlan 

pillanatban zsebre vágják a 
tulajdonos megtakarított 
pénzét. Semmiképpen se en-
gedjék be otthonaikba az is-
meretlen embereket, még ha 
azoknak sikerül is a bizal-
mukba férkőzniük. Ne vásá-
roljanak házalóktól, mert 
nemcsak az árujuk ered ké-
tes helyről, hanem az árus is 
megbízhatatlan.

Tolnai Ildikó arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy az 
ünnepek alatt is legyenek 
óvatosak, ha elmennek ott-
honról, akármilyen rövid 

időre hagyják is el a házu-
kat, használják a riasztót, 
ha pedig otthon tartózkod-
nak, mindig zárják be a nyí-
lászárókat!

– Ne hagyják nyitva az ud-
varban sem az autójukat, és 
ha van garázsuk, tartsák ott 
a gépjárművet, hogy a besur-
ranó tolvajok számára se le-
gyen célpont – fűzte hozzá a 
kapitányságvezető-helyet-
tes, aki végül bűncselek-
ménymentes ünnepeket és 
boldog új évet kívánt minden 
érdi lakosnak! n BE

| 2015. december 23. |    kék hírek apróhirdetés    | 2015. december 23. |

A bűncselekménymentesen ünnepekért

Figyeljünk egymásra!

A Pest megyei rendőrök az ál-
lampolgárok segítségét kérik 
az ismeretlen tettes azonosítá-
sához.
Lopás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
folytat eljárást a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya ismeretlen tette-
sek ellen.
A rendelkezésre álló adatok 
szerint ismeretlen személyek 
2015. december 9-én 20 óra 35 
perc körüli időben betörtek 
egy érdi áruház üzletsorán ta-
lálható ékszerboltba és az üz-
letben lévő zárt páncélszek-
rényt feltörték, majd abból 

arany és ezüst ékszereket, vala-
mint készpénzt tulajdonítot-
tak el. Az ismeretlen személyek 
egy szomszédos üzletbe is be-
mentek, ahonnan szintén 
pénzt vittek magukkal. A bűn-
cselekményt elkövető férfiak 
egyikéről grafika készült.
A Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya kéri, 
hogy aki a grafikán látható is-
meretlen tettest felismeri vagy 
a bűncselekménnyel kapcso-
latban érdemi információval 
rendelkezik, hívja a 06-1-236-
28-83-as telefonszámot, illetve 
névtelensége megőrzése mel-
lett tegyen bejelentést az in-

gyenesen hívható 06-80-555-
111 ,,Telefontanú” zöld számán 
(h-cs: 8-16 p: 8-13), a 107 vagy a 
112 központi segélyhívó tele-
fonszámok valamelyikén. Tolnai Ildikó kapitányságvezető-helyettes: „rengeteg bűncselek-

ményt egy kis odafigyeléssel és óvatossággal meg lehet előzni”

Lopás miatt keresik

A feltételezett Tesco-s ékszer 
tolvaj

ÁLLÁST KÍNÁL

Szeretnél egy lendületes, céltudatos
csapat tagja lenni?

Szereted a kihívásokat?
Az olaszországi építőipari

segédanyagokat gyártó Mapei S.p.A.
magyarországi leányvállalata, a

Mapei Kft.
raktáros,

komissiózó
munkatársat keres Sóskútra!

Feltételek:
• szakmunkás iskolai végzettség
• tud csapatban dolgozni
• pontos, megbízható munkavégzés

Előnyt jelent:
• targoncavezetői jogosítvány
• raktárkezelési gyakorlat

Önéletrajzokat MAPEI Kft.
2040 Budaörs, Pf. 6.
és allas@mapei.hu

címekre kérjük elküldeni.
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Szeretnél egy lendületes, céltudatos csapat
tagja lenni? Szereted a kihívásokat?

Az olaszországi építőipari segédanyagokat
gyártó Mapei S.p.A. magyarországi

leányvállalata, a

Mapei Kft.
operátort

keres Sóskútra!

Az álláshoz tartozó elvárások:
•Középiskolai végzettség
• Logisztikai területen eltöltött gyakorlat
• Társalgási szintű angol nyelvtudás

Főbb feladatok, munkák:
• Bejövő logisztikai hívások
általános kezelése

•Készletinformáció
• Fuvarjelentések
• Beszerzési információk kezelése,
partner és értékesítői tájékoztatás

• Beérkezett hívások átadása, azok
kezelésének nyomon követése

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• Callcenteres és/vagy logisztikai
tapasztalat

Önéletrajzokat MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Pf. 6.

vagy allas@mapei.hu
címekre kérjük elküldeni.
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Női betaNított
muNkásokat

keresek, nagyobb létszámban, azonnali
belépéssel, újonnan létesült ipari termelő
üzemünkbe, 2016. január 4-i kezdéssel.
Munkarend:

2 műszak, de van lehetőség állandó
délutános munkára is.

Munkavégzéshelye:
Sóskút (Pest megye) ipari parkban.

Munkáltató:
KEROX Ipari és Kereskedelmi kft.

Érdeklődhetnek: 06-30-193-6342
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Érd központjában
újonnan nyílt

szépségszalonba
kozmetikust,
fodrászt és

műkörömépítőt
felveszünk.

Érdeklődni: 30/979-2353
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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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AUTÓ/MOTOR

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.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25
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Idősápolókat keresünk Németor-
szágba. Feltétel: német nyelv.
Bérezés: 1100-1300 euró nettó.
Csicsó Márta, 00421902210003,
0036302763276,
marti.csicso@gmail.com

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

VÁLLALKOZÁS

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

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

Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.
T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

30
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

29
70

27

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

28

FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 28
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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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Műfogsor javítás, alábélelés, ka-
pocspótlás, törés, azonnal is!
T:06-23-363-726, Érd, Mérnök
utca 55.

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

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 30
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Érd kertvárosában szélső sorház
sürgősen, családi okok miatt el-
adó. 06-70-452-6973

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

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

TELEK

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

ÜZLET, IRODA

40 nm-es üzlet hosszú távra kiadó
a Stop Shop-pal szemben. Tel.:
06-30/246-6194.

Összeszerelőket,,
targoncásokat
keresünk SZÁZHALOMBATTAI

munkahelyekre
Amit kínálunk:

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

Jelentkezés:balint.balla@pannonjob.hu

0620/ 214-9750 •www.pannonjob.hu
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Bádogos tetőfedő – építőanyag kereskedés

Vásároljon weBáruházunkBan!

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

kedVezményeinkről és szállításról érdeklődjön irodánkBan!

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

KiviTelezéST iS vállaluNK!
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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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Érdi  Újság
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2015. április 22. 

Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 

ingyenes hetilapja

Negyedszázada jelenik meg az Érdi Újság

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

Érdi  Újság
Tizenöt éve 
Harmóniában
Tizenöt esztendő egy kó-

rus életében nagy idő, és 

bőven elegendő arra, 

hogy egy jól összeková-

csolt, a közös hangra, a 

harmóniára sokat adó 

együttessé váljanak, aki-

ket összetart a zene és az 

éneklés szeretete.
n 8–9. oldal

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

rekordbajnok Győri Audi 

ETO-t látja vendégül az 

ÉRD női kézilabdacsapata 

a Városi Sportcsarnokban, 

az NB I elődöntőjének má-

sodik mérkőzésén.
n 20. oldal

Melyik a legszebb 
konyhakert Érden?
A Magyarország legszebb 

konyhakertje elnevezésű 

országos program az ott-

honi kertgazdálkodást nép-

szerűsíti. Nem csak fűvel le-

het bevetni a hátsó kertet! 

A legszebb ültetvények ko-

moly díjat is kapnak. 
n 24. oldal

Százmillió forintot fordít idén  

az  utak karbantartására a város

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

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

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

www.edax.hu/adambutor

Konyhabútor Készítése
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A jövő hő- és vízszigetelése

Szórt poliuretán habbal akár

40–50%-os
energiamegtakarítás

érhető el fűtés-hűtésben. Passzív
házak tökéletes

szigetelése, tetőterek utólagos hőszigetelése kívülről is

hőhídmentesen, lapostetők hő- és vízszigetelése.

Ingyenes helyszíni tanácsadás,

hőtechnikai méretezés szerkezetekre.

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

• Női, férfi és gyermek kerékpárok

• Teljes körű szerviz rövid határidővel

• Alkatrészek, kiegészítők

• Kerékpárépítés egyedi igén
yekre

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

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

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13

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

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,

KErEssE mindEn hÉTEn a posTaládájában!

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

lakossági 10 szavas 
blokkár

normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

lakossági alapár  
(10 szó felett)

normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

apróhirdetési árak

Érdi  Újság

Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálati 

irodánk és szerkesztőségünk 2015. december 18. és 

2016. január 3. között zárva tart. Legközelebb 

2016. január 4-én várjuk Önöket szeretettel.

Szerkesztőség

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.
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Érdi és környékbeli vállal-
kozások, sportolók és az ön-
kormányzat összefogásával 
idén is mintegy kétszáz rászo-
ruló érdi gyermeket láttak 
vendégül szerda délután a Kő-
rösi iskola sportcsarnokában. 
Az ünnepségre eljött Madár, 
azaz Erdei Zsolt világbajnok 
ökölvívó is.

Ötödik esztendeje már, hogy 
a Delta Röplabda Sportegye-
sület és az Egrokorr Zrt. – több 
cég, vállalkozó, illetve az ön-
kormányzat támogatásával – 
karácsonyi ünnepséget ren-
dez az érdi kisiskolásoknak és 
családjuknak a Kőrösi iskola 
tornacsarnokában.

A gyerekeket a Kőrösi iskola 
kórusa köszöntötte karácso-
nyi dalokkal, őket táncosok, 
majd egy bohóc követte a szín-
padon, no meg Erdei Zsolt, 
azaz Madár, aki apró boksz-
kesztyűkkel lepte meg az isko-
lásokat.

– A gyerekek mindig is a szí-
vem csücskei voltak, egyik 
rendezvényről megyek a má-
sikra – árulta el a világbajnok 
öklöző, megjegyezve: bár az 

adventi időszakban az embe-
rek adakozóbbak és könnyeb-
ben jótékonykodnak, nem 
csak karácsonykor kellene 
örömöt, boldogságot hozni a 
gyerekeknek.

– Ők a jövőnk, mi formáljuk 
őket olyanná, amilyenné fel-
nőttként lesznek. Most kell élni 
azzal a lehetőséggel, hogy mi-
nél több örömet okozzunk ne-

kik – hangsúlyozta a sportoló.
Az biztos, hogy ez a délután 

sok örömet hozott a gyerekek-
nek: mint Dömötör László, a 
Delta Röplabda Sportegyesü-
let elnöke lapunknak elmond-

ta, abban, hogy ezt el tudják 
érni, nagyon sokan közremű-
ködnek.

– Így tudtunk adni a gyere-
keknek műsort, élményt, aján-
dékot. Sajnos, sokan vannak, 
akik egyébként nem jutnak el 
a különböző előadásokra, ren-
dezvényekre, hiszen két-há-
rom gyerek esetében ez már 
komoly pénzbe kerül, és aján-
dék sem kerül minden fa alá. 
Nekünk szerencsére sikerült 
meglepnünk a gyerekeket: tá-
mogatta akciónkat cukrászda, 
csokoládégyár, játékbolt és az 
önkormányzat is, így a gyere-
kek két hatalmaz zacskó aján-
dékkal mehettek haza – tette 
hozzá Dömötör László.

Az, hogy ez a délután ilyen 
jól sikerült, annak is köszön-
hető, hogy Egry Csaba, a fő-
szervező Egrokorr Zrt. vezér-
igazgatója – aki a rendezvé-
nyen mint Rudolf, a rénszar-
vas osztogatott szaloncukrot 
az iskolásoknak – kollégáival 
már szeptemberben elkezdte a 
karácsonyi ünnepség megter-
vezését, a szponzorok felkuta-
tását. 

– Nagyon sok támogatást 
kaptunk, így sikerült kétszáz 
gyermeket megvendégelnünk 
és meglepnünk ezen a napon. 
Van olyan gyerek, aki egész 
évben nem eszik annyi csoko-
ládét, mint amennyit most ha-
zavitt. Természetesen játékok, 
könyvek, sőt még meleg zok-
nik is helyet kaptak a csoma-
gokban – tette hozzá Egry Csa-
ba.

Bár minden vágyat termé-
szetesen ők sem tudtak kielé-
gíteni, minden gyerek arcán 
ott tündökölt a mosoly, ahogy 
az ajándékát bontogatta.

– Én idén intelligens gyur-
mát kérek karácsonyra – árul-
ta el az egyik negyedikes. 
Öten vannak testvérek, tavaly 
közösen egy társasjátékot és 

egy tabletet kaptak a gyere-
kek. Egy másik kislány, az el-
sős Evelin jéghercegnős szok-
nyát szeretne, kérdésünkre, 
hogy hányan vannak testvé-
rek, némi gondolkodás után 
rávágta: sokan! Erről a kará-
csonyi ünnepségről mindany-
nyian külön-külön ajándék-
csomaggal mehettek haza.

n ádáM KATALIN

Kétszáz gyermeket láttak vendégül az érdi vállalkozók

Madár és Mikulás a Kőrösiben

Dömötör László (balra) mint énekes-zenész is bemutatkozott a ren-
dezvényen és meg is „vonatoztatta” a gyerekeket

Madár apró bokszkesztyűkkel lepte 
meg az iskolásokat, akik természe-
tesen rohantak fényképezkedni és 
autogramot szerezni

Támogatók: Pataki Cukrászda, Os-
váth Cukrászda, KS Team Consul-
ting, Egrokorr Festékipari Zrt., Kő-
rösi Csoma Sándor Általános Isko-
la, Delta Sport SE, Érd MJV Polgár-
mesteri Hivatal, Magyarvíz Kft., 
Creative Print Kft., Microse Kft., 
Ázsia Center, Galaxy Játékáruház, 
Antikvárium.hu, OTP Nyrt.
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