
„És mi lesz azzal, aki nem jelentkezik? Lelövik, mint egy kutyát!”
Páyer Ferenc visszaemlékezése elhurcolására  n 4–5. és 18. oldal
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Az elhurcoltakra emlékezett a város

Bölcsőde- és óvodafejlesztések
Érd ebben az uniós ciklusban 800 millió forint uniós 
forrásra számíthat. Ezen összeg felét az óvodák, felét 
pedig a bölcsődék korszerűsítésére, fejlesztésére kí
vánja fordítani a városvezetés.  n 7. oldal

A festészet autonóm nyelve
Még pár napig látható Kéri Mihály kiállítása az Érdi Ga
lériában. A festőművész kisebb megszakításokkal 
több mint fél évszázada él Érden, mégis talán ez az 
első, valóban méltókiállítása a városban.  n 9. oldal

Jól és jó hírekkel indult az év
A bajnokság szempontjából kulcsfontosságú mecs
csen győzött az Érd Vácott, de a KEK nyolcad
döntőjének odavágóján is remekül szerepelt Szabó 
Edina csapata.  n 21. oldal

Hetvenegy esztendeje, 
hogy több mint három
ezer érdi és környékbeli 
férfit málenkij robotra 
hajtottak a Szovjet
unióba. 

Legtöbben a gyűjtőtáborok-
ban vagy a munkatelepeken éle-
tüket vesztették, alig páran tér-
tek haza. Erről a rendszerváltás 
előtt nem lehetett beszélni. Csak 
évtizedekkel később, 1998-ban 
avatták fel a városi emlékművet 
a Magyar Földrajzi Múzeum 
épülete előtt: Domonkos Béla 
szobrát, amit minden esztendő-
ben megkoszorúznak az elhur-
coltak érdi emléknapjához, ja-
nuár 8-ához legközelebb eső va-
sárnapon. Január 10-én gyász-
misével és istentisztelettel, ko-
szorúzással és ünnepi műsorral 
emlékezett a város. (Összeállí-
tásunk a 19. oldalon.)

MINden órában

eladunk
egy ingatlant.*
Csatlakozz hozzánk
és add el te a következőt!

2049 diósd, balatoni út 6.
2030 érd, budai út 20.
(Központi Gyógyszertár alatt)

Várjuk jelentkezésedet!
diosd@oc.hu x erd@oc.hu

+36 70 454 2273
www.oc.hu/eladas*az év minden egyes

munkanapján.

Boldog új évet kívánunk!
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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
facebook.com/erdibeta
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

OtthOn Centrum IrOda
2030Érd, Budai út 20. (KorallHáz1.)

2049Diósd, Balatoni út 6.
Tel.: 0623631531

www.oc.hu
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A képviselők fogadóórája
1.  aNTUNoVITs aNTal (FIDESZKDNP) 
 06202592555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2.  sIMÓ KÁRolY (FIDESZKDNP) 
 06205644276 
 simo.karoly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

 
3.  MÓRÁs ZsolT (FIDESZKDNP) 
 06202808197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

4.  dR. BÁCs IsTVÁN (FIDESZKDNP) 
 0623522313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

5.  TEKaUER NoRBERT (FIDESZKDNP) 
 06209144037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

6.  KoPoR TIHaMéR (FIDESZKDNP) 
 06302111963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
Minden hónap első hétfőjén 1718 óráig, 
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.

7.  doNKÓ IGNÁC (FIDESZKDNP) 
 06205711063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

8.  dEMJéN aTTIla (FIDESZKDNP) 
 06205699243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

9.  FÜlÖP sÁNdoRNé (FIDESZKDNP) 
 06205137218 
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés alapján 
minden hónap második csütörtökén, 
1819 óra között, Összefogás Egyesület 
Székháza, Alsó u. 8.

10.  KéRI MIHÁlY (FIDESZKDNP) 
 06208009079 
 keri.mihaly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

11.  dR. VEREs JUdIT (FIDESZKDNP) 
 06309626292 
 veres.judit@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, minden 
hónap harmadik hétfőjén, 1819 óra 
között a Polgárok Házában.

12.  sZaBÓ Béla (FIDESZKDNP) 
 06308273467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, a 
Parkvárosi Közösségi Házban, 
BajcsyZsilinszky Endre u. 206208.

CsoRNaINé RoMHÁNYI JUdIT (EGYÜTT) 
 06309868808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
Telefonon vagy emailen történő 
egyeztetés szerint.

dR. CsŐZIK lÁsZlÓ (2030) 
 06302683852 
 csozik@csozikszelei.hu 
Telefonos megkeresés vagy email alapján 
folyamatosan.

dR. HaVasI MÁRTa (DK) 
 06306837509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint.

PUlaI EdINa (JOBBIK) 
 06703748877 
 pulai.edina@jobbik.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

sZŰCs GÁBoR (MSZP) 
 06203996227 
 szgabor@mszp.hu, szucsgabor.erd@
gmail.com 
Telefonon mindennap, személyesen 
minden szerdán 1520 óra között  
a Mária utca 22ben.

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 0623522313as 
telefonszámon.

dR. BÁCs IsTVÁN
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentke
zés a 0623522313as 
telefonszámon.

TÓTH TaMÁs
Keddi napokon.
Előzetes bejelentke
zés a 0623522369
es telefonszámon.

A polgármester fogadóórája
T. MésZÁRos aNdRÁs
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 911 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 0623522313as telefonszámon.

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1-3.
Központi telefon: 06-23-522-300; 
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301; 
E-mail: onkormanyzat@erd.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00-18.30, 
szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.30.
www.erd.hu

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 10.
Telefon: 06-23-522-300; E-mail: 
jarasihivatal@erd.pmkh.gov.hu

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-522-334; E-mail: 
okmanyiroda@erd.pmkh.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00-17.00, 
kedd 8.00-18.00, szerda 8.00-20.00, 
csütörtök 8.00-18.00, péntek 
8.00-16.00.

KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail: 
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00-17.00, 
kedd 8.00-18.00, szerda 8.00-20.00, 
csütörtök 8.00-18.00, péntek 
8.00-16.00.

SZOLGÁLTATÓK
ÉRD ÉS TÉRSÉGE 
VÍZKÖZMŰ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751; E-mail: 
ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-20.00, 
kedd-szerda-csütörtök 7.30-15.00, 
péntek 7.00-13.00.
www.erdivizmuvek.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉK
KEZELÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfogadás: 
hétfő 8.00-20.00, szerda 8.00-16.00, 
péntek 8.00-12.00.
www.eth-erd.hu

ÉRDI KÖZTERÜLETFENNTARTÓ 
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69
Telefon: 06-23-365-610; E-mail: 
titkarsag@ekfi.hu
www.ekfi.hu

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

Hibabejelentés: 06-23-365-921 és 
06-23-500-000
www.erdicsatornamuvek.hu

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23-
420-336, 06-23-420-337; E-mail: 
birosag@budaors.birosag.hu 
Bírósági vezetők ügyfélfogadási 
rendje: minden hónap első hétfőjén 
9.00-11.00 óráig előzetes beje-
lentkezés alapján. A kezelőirodák 
ügyfélfogadási rendje: hétfőn 9.00-
12.00 és 13.00-15.30, szerda-péntek 
9.00-11.00. Panasznapi ügyintézés: 
minden hétfő 9.00-11.00. Illeté-
kességi terület: Budapest Környéki 
Törvényszék.

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007, 06-23-
365-041

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI 
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570; E-mail: erd.
kk@katved.gov.hu

SZOCIÁLIS 
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Budai út 14.
Telefon: 06-23-520-362; E-mail: 
kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-366-104; E-mail: 
gyerjo@gmail.com
www.szocgond.hu

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
2030 Érd, Emma u. 8.
Telefon: 06-23-366-105; E-mail: 
cssk@szocgond.hu
www.szocgond.hu

HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192; E-mail: 
habilibi@szocgond.hu
www.szocgond.hu

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2
Telefon: 06-23-375-185; E-mail: 
idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu

A diákpolgármester fogadóórája
ToMKa lIlla, Ifjúsági Önkormányzat

 06-20-534-5957 
Minden hónap utolsó hétfőjén 15 órától, telefonos egyeztetés alapján.

Az elmúlt esztendő végén tucatnyi pontban változott meg Érd szociális 
támogatásokról szóló rendelete, amely jelentős könnyítést szavatol a ne
héz anyagi helyzetben lévők számára, ám csak akkor jelenthet tényleges 
segítséget a rászorulóknak, ha az érintettek is tudják, mely támogatásokat 
és milyen feltételekkel vehetik igénybe, lapunk ebben kíván segíteni.

Érden tavaly márciusban 
lépett életbe a települési szo-
ciális ellátásról szóló rende-
let, majd ennek több mint fél-
éves gyakorlati alkalmazá-
sát követően – a hatásokat és 
a tapasztalatokat leszűrve – 
tavaly év végén több lényeges 
pontban módosították a helyi 
rendeletet. Ennek köszönhe-
tően igazságosabbá vált a tá-
mogatások elosztása és lé-
nyegében pozitívan változtak 
meg bizonyos ellátások jogo-
sultsági feltételei. Számos 
esetben nőtt a kedvezménye-
zettek köre vagy bővült az 
ellátás.

Lakhatási 
támogatások

Az egyedülálló személyek 
esetében magasabb összeg-
ben került meghatározásra 
az a jövedelemhatár, amely 
alatt a rászorulók jogosultak 
a rendszeres kiadásaikat se-
gítő lakhatási támogatásra, 
hiszen az egyszemélyes ház-
tartás számára jóval na-
gyobb terhet jelent a lakás-
fenntartáshoz kapcsolódó 
mindennapi kiadások bizto-
sítása. Emellett az is könnyí-
tés, hogy a támogatás folya-
matossága érdekében, a jogo-
sultak már egy hónappal a 
folyósítási időszak lejárata 
előtt is benyújthatják újabb 
igényüket.

Ugyancsak a lakhatást 
szolgálja a felhalmozott hát-
ralékok kifizetésére igényel-
hető segítség, ami annyiban 
változott, hogy a több szolgál-
tatónál felhalmozott közmű-

tartozások esetében 50 ezer 
forintig a teljes összeg ki-
egyenlítésre kerülhet. Az 
adósságtípusoknál különvá-
lasztották a víz- és csatorna-
díjat, illetve bevonásra került 
a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás díja is.

Segítség  
a szépkorúaknak

Főként az időseket érinti, 
hogy például a gyógyszerek 
és gyógyászati segédeszkö-
zök beszerzéséhez nyújtott 
támogatást az egyedül élők a 
jövedelmük 15 százalékát 
meghaladó költségekre igé-
nyelhetik (ez korábban 20 
százalék volt), és a támogatá-
si kör a fogászati kezelések-
hez nyújtott támogatással is 
kibővült.

Új támogatási formaként 
került bevezetésre a hulla-
dékgazdálkodási díjkedvez-
mény. Ennek oka, hogy a ma-
gányosan, illetve csak házas-
társukkal élő idős emberek-
nek a keletkezett hulladék 
mennyiségétől függetlenül, 
mindig teljes összegben kel-
lett megfizetniük a közszol-
gáltatás díját, dacára annak, 
hogy esetükben elenyésző 
mennyiségű hulladék képző-
dik.

A módosított rendelet értel-
mében az egyedül vagy kizá-
rólag házastársukkal, élet-
társukkal együtt élő, 90. élet-
évüket betöltött személyek 
esetében a jövedelmi és va-
gyoni viszonytól függetlenül, 
míg a 70 és 90 életév közötti 
személyek esetében a jöve-

delmi viszonytól függően, az 
önkormányzat vállalja át a 
hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás díját.

Ingyenes 
védőoltások

Jelentősen bővült a kedvez-
ményezettek köre a gyerme-
kek részére ajánlott védőoltá-
sokhoz nyújtott támogatáso-
kat illetően is. A  rendelet 
módosítását követően, a 
gyermekek egy-, illetve két-
éves kora között biztosítandó 
agyhártyagyulladás elleni 
védőoltás támogatását a csa-
lád jövedelme és vagyoni vi-
szonyától függetlenül bizto-
sítja az érdi önkormányzat. 

A bárányhimlő elleni védő-
oltás a közösségbe járó óvo-
daköteles gyermekek eseté-
ben javallott, de a támogatás 
igénylése esetén a szociális 
rászorultságot is vizsgálni 
kell. Az oltás térítése utólag, 
gyógyszertári és gyermekor-
vosi igazolás bemutatásával 
történik.

A humán papillomavírus 
(HPV) elleni védőoltást 2014-
től a hetedik osztályos, tizen-
kettedik életévüket betöltött 
lányok térítésmentesen kér-
hetik, azonban fontos megje-
gyezni, hogy ez a vírus férfi-
ak esetében is több rosszin-
dulatú megbetegedés kiala-
kulásáért is felelős, ezért az 
önkormányzat úgy döntött, 
hogy a hetedik osztályos, ti-
zenkettedik életévüket betöl-
tött fiúk részére is biztosítja 
az ingyenességet. A támoga-
tás igénylése esetén a szociá-
lis rászorultságot is vizsgálni 
kell azzal, hogy az csak utó-
lagosan a gyógyszertári és a 
gyermekorvosi igazolás 
függvényében kerülhet meg-
állapításra.

Tüzelőtámogatás
A jogosultság megállapítá-

sa iránt kérelmet a Polgár-
mesteri Hivatal Humán Iroda 
Szociálpolitikai és Egészség-
ügyi Csoportjához kell be-
nyújtani. A kérelemhez min-
den esetben mellékelni kell 
az adott lakcímen tartózkodó 
személyek jövedelemigazolá-
sát. Tüzelőtámogatás egy fű-

tési idényben – október 15-től 
április 15-ig – csak egy alka-
lommal állapítható meg. 
A jogosultság feltétele, hogy 
a kérelmező háztartásában 
az egy főre jutó jövedelem 
nem haladhatja meg a követ-
kező értékhatárokat: egye-
dül élő személy esetén a 71 
ezer 250 forintot, kétszemé-
lyes háztartás esetén az 57 
ezer, három és ennél többsze-
mélyes háztartás esetén pe-
dig a 42 ezer 750 forintot.

Noha a nyújtható támoga-
tás nem fedezi az egész fűtési 
idényre elegendő tüzelőanya-
got, de már az is nagy segít-

séget jelent, hogy egy vagy 
akár két hónapra megoldja 
fűtési gondjaikat. Városunk-
ban eddig természetbeni tá-
mogatásként 178 család, illet-
ve háztartás részére szállí-
tottak ki 28 ezer forint értékű 
kalodás tűzifát, összesen öt-
millió forint értékben. Pénz-
beli támogatásban pedig 125 
család részesült, csaknem 3 
és fél millió forint értékben.

Napi meleg étel
Ugyancsak fontos informá-

ció, hogy a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló, már tavaly szep-
tember elsejétől hatályba 
lépő törvény változása követ-
keztében jelentősen kibővült 
az ingyenes étkezésben ré-
szesülő gyermekek köre. En-
nek értelmében azon bölcső-
dei és óvodai ellátásban ré-
szesülő gyermekek is jogo-
sulttá váltak az ingyenes ét-
kezésre, akiknek családjá-
ban az egy főre jutó havi jöve-
delem összege nem haladja 
meg a kötelező legkisebb 
munkabér személyi jövede-
lemadóval és járulékokkal 
csökkentett összegének 130 
százalékát, ez tavaly 89 408 
forint volt, idén pedig 94 ezer 
516 forintra emelkedett.

Alig egy hónapja, tavaly 
december elsejétől módosult 
a közétkeztetésről szóló he-
lyi rendelet is, amelynek ér-
telmében jelentősen csök-
kentették a szociális étkezte-
tés (napi egy adag meleg 
étel) térítési díját. A szolgál-
tatást igénybe vevők havi jö-
vedelmük 20 százalékánál 
nem fizetnek többet az ellá-
tásért, míg korábban ez az 
arány 30 százalék volt. Csak 
a 143 ezer forintot meghala-
dó jövedelem esetében kell a 
teljes térítési díjat megfizet-
ni, ami jelenleg 955 forint 
adagonként. Ugyanakkor 

vannak olyan érdi idősek, 
akik nemcsak a szociális ét-
keztetést veszik igénybe, ha-
nem a házi segítségnyújtást 
is, amelynek időtartama leg-
feljebb négy óra lehet. Jó tud-
ni, hogy január elsejétől 
megváltoztak az erre vonat-
kozó jogszabályok: e szolgál-
tatás keretében vagy szociá-
lis segítést vagy személyi 
gondozást kell nyújtani. 
A szociális segítés jórészt a 
háztartási tevékenységek-
ben való közreműködést je-
lenti, és szakképzettség nél-
kül is el lehet látni, míg a 
személyi gondozás kereté-
ben csak szakképzettséggel 
rendelkezők végezhetik el a 
gondozási és ápolási felada-
tokat. A  szolgáltatásért a 
nyugdíjasnak jövedelme 25 
százalékát kell befizetnie 
(amennyiben napi négy órát 
vesz igénybe), e tekintetben a 
hatályos jogszabály szerint 
nincs változás, ugyanakkor 
annak, aki emellett kéri a 
szociális étkeztetést is, a két 
szolgáltatásra együtt a jöve-
delme 30 százalékát kell fi-
zetnie – tehát így jobban 
megéri – tudtuk meg Érsek 
Sándornétól, az Időseket El-
látó Központ intézményveze-
tőjétől. n BÁlINT EdIT

Nőtt a kedvezményezettek köre a szociális támogatási rendszerben

Olcsóbb meleg étel, tüzelőtámogatás rászorulóknak

Főként az időseket érinti hogy a gyógyszerek és gyógyászati segéd-
eszközök beszerzéséhez nyújtott támogatást az egyedül élők a jöve-
delmük 15 százalékát meghaladó költségekre igényelhetik

Sok szervezet ingyenes ételosztással is segíti a rászorulókat
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Feri bácsit és feleségét a város középkorosztálya 
jól ismeri, hiszen az egyik legnépszerűbb érdi 
kocsmát, az „Antunovicsot”, azaz „Antit” üzemel
tették. Évekig discót rendeztünk az étteremben, 
remek társaság jött össze szellemi vetélkedőkkel 
és színdarabrészletbemutatókkal. Mégis, csak 
40 évi ismeretség után tudtam meg, hogy Feri 
bácsi is megszenvedte a „málenkij robotot”. Az 
interjút nem stilizáltam, meghagytam az élőbe
széd fordulatosságát és színességét.

1945. január 6-án, ez egy 
szombati nap volt, délután 
kidoboltatták, hogy minden 
16 és 60 év közötti férfi janu-
ár 8-án a Vásártéren jelent-
kezzen. Jött egy (akkoriban 
policájnak hívtuk) fegyveres 
magyar ember és akkor azt 
kérdeztem: és mi lesz azzal, 
aki nem jelentkezik? – „Lelö-
vik, mint egy kutyát!”

Akkor mi nem a saját há-
zunkban voltunk, onnan ki-
telepítettek bennünket, mert 
a németek veretni akarták 
azt az útszakaszt, ugyanis 
Százhalombattáról várták 
az orosz harckocsikat és öt 
házat kijelöltek, hogy ez az 
öt ház veszélyhelyzetben 
van, ha lehet, akkor próbál-
junk valahol lakást változ-
tatni. Fölkerekedtünk Pest 
felé lovas kocsin, mindent, 
amit tudtunk, fölpakoltunk, 
Diósdon megálltunk, mert 
ott rokonaink voltak, oda be-
szállásoltunk. Ez még no-
vemberben volt. Egy hónapig 
nem volt semmi… a háborút 
nem észleltük.

Karácsony szenteste be-
jött két német katona, akik a 
homokbánya fölött tartották 
a vonalat, hullafáradtak vol-
tak, leültek a konyha köveze-
tére, édesanyám akkor még 
sütött mákos bejglit, megkí-
nálta őket, és a háziúr, aki-
nél voltunk, annak meg na-
gyon finom bora, sok szőlője 
volt, az megkínálta őket bor-
ral. Ettek, ittak és elindultak 
Pest felé. Annyit mondtak 
búcsúzáskor, hogy reggel 

hat órára itt vannak az oro-
szok. Tényleg úgy is volt. 
Reggel hat órakor a háziúr 
kicsit felhúzta a redőnyt, és 
látta, hogy a telefonkábel-
dobbal az orosz híradósok 
mentek végig az utcán. Utá-
na, hát szomorú esemény 
volt, hogy másnap reggel 
rögtön elvitték a lovainkat. 
Gyönyörű két sárga csikónk 
volt, rögtön elvitték. Apám 
abba bele is halt aztán más-
nap. És akkor január 1-jén 
hazajöttünk, de a házunkba 
nem tudtunk bemenni, mert 
tele volt orosszal. Csináltak 
volna helyet, nagyon rendes 
kis orosz nő volt, aki ott fő-
zött a konyhánkban, még 
megkínált teával, és a fazék-
ban egy egész tyúk főtt, és 
marasztalt, hogy maradjak 
ott ebédre.

Lementünk a sógornőm-
nek az édesanyjához, Ófalu-
ba az iskola mögé, mert itt 
nem tudtunk beszállásolni, 
oda mentünk. És akkor ott 
ért ez a január 6-ai dobszó, 
nem mertem elbújni, mert 
idegen helyen vagyok, a 
szomszédok följelentenek, 
hát tartottam attól, amit ez a 
fegyveres ember mondott, 
hogy „lelövik, mint a kutyát”, 
mondtam: Kimegyünk! Ott 
egy barátommal együtt ki-
mentünk a Vásártérre, az-
tán onnan összeszedtek ben-
nünket egy csomóba, válo-
gatták ott: villanyszerelő, 
egyéb szakmák külön, meg 
korosztály szerint is. És ak-
kor visszahoztak bennünket 

ide az Alsó utcába, nem tu-
dom, hány szám alá, milyen-
féle házba, ott gyűjtötték a 
6-ai embereket is, akiket így 
az ágyból vettek ki este.

A két Szentirmay gyerek, 
– a Szentirmay volt a város-
atya és ennek a felesége 
orosz származású volt, az 
első háború után kint ma-
radt, és ott nősült meg, és 
született két gyerek, ezek 
élték az orosz világot – ki-
ment az úttest közepére, és 
onnan irányította az oroszo-
kat, hogy hol van még férfi a 
háznál. S így szépen össze-
szedték, az Ilona utcába, egy 
pincébe gyűjtötték őket, ez 
egy romház, mert bombata-
lálat érte, de volt még benne 
egy szoba, ami használható 
volt, s minket 8-án a Vásár-
térről szintén oda bevittek, 

és mikor összegyűlt a cso-
port, nem tudom, hány em-
ber, olyan 100–150, elindul-
tunk Ercsi felé.

Minket a délutáni órákban 
indítottak el Ercsibe. Leér-
tünk a Wimpfen gróf által 
létesített raktárba, többeme-
letes raktár, tele német fo-
goly katonákkal, magyarok-
kal egyaránt, és oda beszál-
lásoltak reggelig. Kihirdet-
ték, hogy aki akar vacsorát 
kapni, jöjjön le az emeletről. 
Aki lejött, vacsorát nem ka-
pott ugyan, de nyírógépet 
igen: mindet kopaszra nyír-
ták. Na, most reggel mikor 
világosodott, mindenkit ki a 
raktárból, sorba állítottak 
bennünket is. Irány Ercsin 
kívül a Duna partja, ahol az 
út van, arra mentünk végig, 
és első nap elhagytuk Adony 

községet is. Adony után volt 
egy puszta, ott szintén ilyen 
tehénistállók voltak, a tehe-
neket kihajtották, minket 
meg behajtottak oda a tehén-
istállóba. A padláson akna-
belövés volt, 40–50 cm vasta-
gon csöves kukorica, tele 
hóval. Mi oda kerültünk föl a 
padlásra, minden takaró 
nélkül, azon a havas kukori-
cán feküdtünk úgy, mint a 
heringek. Vezényszóra lehe-
tett fordulni, mert annyian 
voltunk. Akik meg lent vol-
tak, azok meg nem kaptak 
jóformán levegőt, mert ezek 
az oroszok minden egérutat 
betömtek. És akkor onnan is 
tovább mentünk, le Dunaúj-
város – akkor még Pentele – 
felé. Pentelén is bevagoní-
roztak egy iskolába bennün-
ket, ott is egy éjszakát töltöt-

tünk, és akkor lementünk 
megint másnap Földvárra. 
Földváron a sárbogárdi útra 
tereltek bennünket, Cecére, 
és Cecén, ott volt egy papi 
birtok, apácák voltak ott 
még, és létezett még az a bir-
tok, mert nem vitték el a te-
heneket, a bort, az állatok is 
ott voltak és főztek éjszaka 
marhagulyást, mert tehenet 
vágtak, és ott jó volt, csaj-
kánk nem volt, akadt olyan, 
aki tejeskannából, más kéz-
zel evett. Krumpli volt ben-
ne, meg hús volt itt-ott, meg 
fekete korpás gombócok vol-
tak benne, de jó volt, hát jól-
laktunk.

Onnan aztán átvittek ben-
nünket Sáregresre. Ott csa-
torna folyik különben, s a 
csatorna mellett egy nagy 
birkaistálló, tető nélkül – 
nádtető lett volna, de hát az 
időjárás szétverte –, az olda-
la kukoricaszárból volt rak-
va, bent az istállóban döglött 
tehén meg döglött birkák. 
Oda megint behajtottak ben-
nünket. Két ajtaja volt, az 
egyik az egyik végén, a má-
sik a másik végén. Mind a 
kettő előtt golyószóró leállít-
va. Egy érdi bácsi, Dávid Pali 
bácsi tudott szerbül, azt 
mondta, majd ő beszél az 
orosszal, hogy legalább vi-
zet adjanak, mert szomjasak 
voltunk. Kiment és mondja 
neki, rászólt szerbül, hogy 
mi az igényünk. Az meghúz-
ta a gépfegyver biztosítót, 
szaladt el a bácsi, a tehénen 
keresztülesett, a döglött te-
hénen. Azt mondta, hogy ev-
vel a hülyével nem lehet tár-
gyalni, mert mindjárt lőni 
akar. Akkor a kelenföldi pap 
fölült a kakasülőre, őt is el-
hajtották, és akkor szentbe-
szédet tartott, hallgattuk, 
vigasztalt bennünket, de hát 
semmi kézzelfogható nem 
volt. Ott időztünk egy jó da-
rabig, Sáregresen.

Akkoriban Fehérvár előtt, 
Dinnyésnél nagy harcok vol-
tak. Amikor a front után 
arra jártam, akkor láttam, 
hogy minden 15 méteren fel 
volt robbantva az út. Német 
harckocsi, orosz harckocsi, 
ott hevertek az út szélén. És 
akkor légvonalban Baracs-
káig visszanyomták a néme-
tek az oroszokat. És mi lég-
vonalban körülbelül 70 kilo-
méterre voltunk. Nagy volt a 
zümmögés, mint a méhkas-
ban, „Jönnek a németek!” 
Hajtottak át bennünket Föld-
várra. Aztán a hídon a Duna, 
Tisza közé. Akkor éjjel – még 
Földváron – egy iskolába be 
is szállásoltak bennünket 
egy pár órára, mert a híd 
nem tudta fogadni a tömeget, 

akkora sereg járt a hídra. Az 
iskolában, mint a heringek. 
Nagyon kis előtér volt, négy-
szög alakú, 150-szer 150-es 
kis előtér, mert az osztályok 
tele voltak, s oda beállítottak 
bennünket hajnalig. Mikor 
kezdett szürkülni, minket is 
vittek rá a hídra. Egy páran 
a tanári dobogó alá feküd-
tek, alábújtak benn az osz-
tályban, utólag tudtuk meg, 
hogy megmenekültek.

Átkerültünk Soltra. Solton 
ott várakozott pár orosz te-
herautó, és ahogy mi átér-
tünk, egy érdi bácsival egy 
sorba mentünk. Egy budafo-
ki gyárban volt valami veze-
tő, és kicsit jobb öltözete volt, 
mint nekem, leugrott az 
orosz a teherautóból és has-
ba rugdalta. Azt kiabálta, 
hogy burzsuj. Mondta az érdi 
bácsi, hogy ha az emberen 
jobb kabát van, azt már bur-
zsujnak kell nevezni. Pedig 
nem volt egy vagyonos em-
ber, egyszerű ember volt, azt 
a kabátot kapta fel, mikor az 
ágyból kiemelték, és ebben 
jött el. És aztán faluról falu-
ra mentünk, de gyalog. Na-
gyon áldozatkész emberek 
laknak ott, azt lehet monda-
ni, ott a Duna mellett, Kalo-
csa, Harta, Dusnok, Érsek-
csanád, és amerre mentünk. 
A lakosok hozták a kenyeret, 
szalonnát, főtt tojást. Hartán 
például a bíró kidoboltatta 
este, mert este értünk oda 
(egy pincébe voltunk beszál-
lásolva), hogy reggelre min-
denki süssön kenyeret. Friss 
kenyeret sütöttek, s minden-
ki kapott olyan 20 dekás sza-
lonnát és egy 15 dekás kol-
bászt és egy negyed kiló ke-
nyeret. Állt a bíró a kosár 
mellett és nézte, hogy ott – 
kettesével mentünk – min-
denki elvette, amit megen-
gedtek. Utána Érsekcsaná-
don, azt hiszem, az Baja előtt 
van, utolsó község, ott egy 
moziba voltunk beszállásol-
va, fölkerültünk az erkélyre, 
olyan meleg volt, hogy nem 
volt levegő, se enni, se inni 
nem tudtunk, csak esetleg 
menet közben az árok szé-
lén, ahol a hó olvadt, de ott is 
pórul járt egy ember. Kilé-
pett a sorból és a golyószóró 
megölte, pedig csak inni 
akart.

Utolsó állomás volt akkor 
Baja. Ott egy honvédségi 
laktanyába lettünk beszál-
lásolva, mi a lóistállóba ke-
rültünk, szerencsére jó vas-
tag szalma volt alattunk, és 
egy jó darabig ott voltunk az 
istállóban, de minden reggel 
kihajtottak bennünket nép-
számlálásra, ötösével kellett 
állni. Kíváncsiak voltak, 

hogy hányan haltak meg 
vagy hány lépett le. Aztán 
ott foglalkoztattak bennün-
ket, téglát kellett behordani 
a laktanyába, mert a kony-
hát bővítették. Ott jól főztek. 
Ahogy mentek a parasztok 
meg a ló, lovas kocsi, min-
den, dobálták a pár kolbászt 
a foglyoknak, mert ott nem 
zabráltak annyira az oro-
szok, csak úgy átszaladtak 
rajtuk.

És akkor onnét – január 
vége volt körülbelül – beva-
goníroztak bennünket, öt 
nap, öt éjjel a vagonban, 
irány Temesvár. Nem tud-
tuk, hogy hova kerültünk, 
azt hittük, hogy Szibériába 
visznek. Az alatt az öt nap 
alatt két vödör havat kap-
tunk be a vagonba. Oda vi-
zeltünk az ajtóhoz, oda vág-
ták be a havat is. Majd meg-
fagytunk. Negyvenhatan 
voltunk egy vagonban. Egész 
éjjel toporogtunk a lábun-
kon, hogy meg ne fagyjunk. 
Aki lefeküdt, annak a lába 
meg is fagyott. Több helyen 
félrelöktek bennünket a vas-
útállomásokon, mert teher-

szerelvények mentek. Volt 
egy szerelvény, csupa répa 
volt rajta, és kiabálták ki a 
foglyok, hogy a vasutasok 
dobáljanak be cukorrépát, 
és a fagyott cukorrépát ették 
– én nem –, de mindjárt has-
menésük is lett.

Mire odaértünk Temes-
várra, ott egy nagy terület 
be volt kerítve, vagy 20 hek-
tár. Állítólag a németek épí-
tették ezt az orosz foglyok-
nak, csak közben mi kerül-
tünk bele. Hát ott tetves ba-
rakkok voltak, szalma volt 
ott is egyes barakkokban, a 
többibe meg három fakkos 
fekhely, alul, középen és 
fölül. Olyan sár volt, ez báná-
ti föld, ki kellett menni több-
ször latrinára, nem bírtuk 
befűzni a bakancsot, csak 
úgy beleléptünk, beléptünk 
a sárba, ott maradt a ba-
kancs, olyan szutykos föld 
volt. Az egy haláltábor volt 
tulajdonképpen, a 24-es ba-
rakk rettenetes volt. A szal-
ma összetörve. Még az ottlé-
tünk alatt kitakarították, és 
meggyújtották, rettenetesen 
sok tetű nyüzsgött. Mikor 

odaértünk, ott főztek a kony-
hában káposztalevest vagy 
valami olyan lehetett, itt-ott 
káposztatorzsa úszkált ben-
ne, meg állítólag döglött ló 
tüdeje volt benne, meg kor-
pából gyúrt gombóc. S ott 
aztán minden nap kaptunk 
főtt ételt, ezt a levesfélét. 
Malterosládában hoztuk a 
kaját sokszor. Jó kenyeret 
kaptunk – ott állt a temesvári 
kenyérgyár velünk szemben 
– negyed kiló kenyeret egész 
napra, azt gyorsan meget-
tük, és egy lesimított kanál 
kristálycukrot. Ez volt a napi 
kaja. Hét órakor kellett sor-
ba állni a kenyérért reggel. 
Harmincháromezer ember 
volt. Minden éjjel teherautó-
val hordták ki a hullákat. 
Miután beértünk, a vagonból 
kiszálltunk, a vagonból is 
már úgy lökték le a halotta-
kat, s közben még mielőtt 
beértünk a táborba, össze-
csuklottak az emberek. Volt 
olyan, akibe beleeresztettek 
egy golyót is, hogy végezze-
nek vele. És akkor olyan 
március végéig ott voltunk.

(Folytatás a 18. oldalon.)

Páyer Ferenc visszaemlékezése elhurcolására

„És mi lesz azzal, aki nem jelentkezik? 
Lelövik, mint egy kutyát!”

„…se enni, se inni nem tudtunk, csak esetleg menet közben az árok szélén, ahol a hó olvadt, de ott is 
pórul járt egy ember. Kilépett a sorból és a golyószóró megölte, pedig csak inni akart”
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Különleges eseményre került sor a közgyűlés 
tavalyi utolsó ülésén. A városvezetés döntése 
értelmében, napirend előtt járőröket jutalmaztak 
meg kiemelkedő munkájukért.

A rendkívüli módon felerő-
södött migrációs és menekült-
hullám kezelése az elmúlt év-
ben különösen nagy terhet je-
lentett, többek között a rend-
védelmi szerveknek is. Rend-
őreinknek az átlagosnál lé-
nyegesen több és bonyolul-
tabb szolgálati feladatot kel-
lett ellátniuk úgy, hogy köz-
ben a város közbiztonsága 

sem szenvedhetett csorbát. 
Miközben az egyenruhások 
jelentős részét több alkalom-
mal is át kellett csoportosíta-
ni, a migrációs és menekült-
hullám okozta többletfelada-
tok ellátására, ez idő alatt a 
helyben maradt rendőröknek 
is az átlagosnál lényegeseb-
ben több feladatot kellett el-
látniuk.

Az Érdi Rendőrkapitányság 
vezetésével egyetértésben, 
összesen tíz érdi rendőrnek 
köszönték meg a megfeszített 
munkát. Ők a karácsonyi ün-
nepek alkalmából hatalmas 
ajándékkosarat és köszönő 
oklevelet vehettek át T. Mészá-
ros András polgármestertől, 
valamint Pintér Lajos érdi 
rendőrkapitánytól.

– A megjutalmazott rend-
őröket példaként állíthatjuk az 
Érdi Rendőrkapitányság elé, 
hiszen ebben az esztendőben 
kiemelkedő munkájukkal 
nagyszerűen helytálltak – nyi-
latkozta az Érdi Újságnak Pin-
tér Lajos rendőr alezredes, 
hozzátéve, hogy a járőrök a 
közterületi szolgálatok teljesí-
tése során végeztek kimagasló 
tevékenységet. Ennek köszön-
hető, hogy az utóbbi időben 
csökkent a közterületeken el-
követett bűncselekmények 
aránya. Ám, amennyiben az 
elmúlt időszakban mégis elő-
fordult ilyen esemény a város-
ban, ők voltak azok a kollégák, 
akik azonnal intézkedtek, 
eredményesen, szakszerűen 
és törvényesen folytatták le a 

szükséges eljárást az elköve-
tők ellen. Ezek a fiatal rend-
őrök kaphattak most jutalmat 
a polgármester és a közgyűlés 
javaslatára, amit ezúton is kö-
szönünk! Úgy vélem, ezek a 
rendőrök valóban megszolgál-
tak ezért az elismerésért, és 
bízom benne, hogy erősíti őket 

a további tevékenységükben, 
hogy még hatékonyabb mun-
kát végezhessenek, hiszen ők 
azok az arcok, akikkel a lakos-
ság is nap mint nap találkoz-
hat a város forgalmas utcáin, a 
pályaudvarokon, köztereken – 
fogalmazott a kapitány.

n B.E.

Talán a 30-as évek végén 
fordulhatott elő hasonló, 
mint 2015 utolsó negyedévé-
ben, hogy a magyar állam-
háztartás abszolút egyen-
súlyban volt – emelte ki 
Aradszki András energeti-
kai államtitkár, térségünk 
országgyűlési képviselője, 
idei első sajtótájékoztatóján, 
amelyen az országos ered-
mények mellett a Modern Vá-
rosok program Érdet érintő 
fejleményeiről is beszámolt.

Aradszki András minde-
nekelőtt a kedvező gazdasá-
gi mutatókra hívta fel a sajtó 
képviselőinek figyelmét. Azt, 
hogy az állami költségvetés 
utolsó negyedévében nem 
kellett külső finanszírozás-
hoz nyúlni, a magyar gazda-
ság növekedése és kifehére-
dése, az adózási fegyelem 
megerősödése, valamint a 
mögötte álló jogkövető állam-
polgári és gazdálkodó szer-
vezeti magatartás eredmé-
nyezte. Év végére a magyar 
állam bevételei elegendőek 
voltak a működési költségek 
biztosítására – fejtette ki ja-
nuár 7-ei sajtótájékoztatóján 
az államtitkár, ez pedig re-
ményt adhat azon cél eléré-
sére, hogy 2017–2018-ra a 

magyar költségvetés egyen-
súlya a nullához közelítsen, 
azaz ne legyen hiánya és ez-
által az ország képes legyen 
radikálisan csökkentheti a 
GDP-arányos államadóssá-
got. Bizakodásra ad okot az a 
tény is, hogy tavaly 2,8–2,9 
százalékos volt a nemzeti 
össztermék növekedése, 
mindezt a minden eddiginél 
alacsonyabb, 6,2 százalékos 
munkanélküliségi rátával, a 
foglalkoztatottak növekvő 
arányával, a keresetek és a 
nyugdíjak vásárlóértékének 
növekedése általi fogyasztás 
erősödésével sikerült elérni.

Otthonteremtési 
kedvezmények

A tervekről szólva 
Aradszki András hangsú-
lyozta: a biztató eredmények 
megalapozták, hogy a követ-
kező ciklusban elsősorban a 
gazdaságélénkítő progra-
mokra helyezzék a súlyt. Eb-
ben az esztendőben csökken 
a személyi jövedelemadó 
mértéke, emelkedik a családi 
adókedvezmény, s az idén el-
indult az új otthonteremtési 
kedvezményrendszer, amely 
sokaknak jelent segítséget 

abban, hogy merjenek gyer-
mekeket vállalni, hiszen a 
kormány egyik fontos célki-
tűzése a demográfiai helyzet 
javítása. Ebben a program-

ban a kormány az új építésű 
lakások áfáját az eddigi 27-
ről 5 százalékra csökkentet-
te, ami jelentős – legalább 10 
százalékos – árcsökkenést 
eredményez a lakáspiacon, 
ugyanakkor megindítja a la-
kásépítési kedvet is, s közben 
rengeteg új munkahelyet is 
teremt. Aradszki András ki-

emelte, az otthonteremtési 
programnak fontos eleme, 
hogy az a házaspár, amely 
három gyermeket vállal, tíz-
millió forintos vissza nem té-

rítendő támogatást kap, 
plusz tízmillió forint kamat-
mentes hitelt igényelhet, sőt, 
amennyiben maga építkezik, 
egymillió forint értékben az 
építkezési költségek áfáját is 
visszaigényelheti. Az állam-
titkár úgy vélte, mindez a 
meglévő családi kedvezmé-
nyekkel együtt elősegíti, 

hogy egyre több magyar 
gyermek szülessen, és jelen-
tősen javuljon a demográfiai 
helyzet.

Látványos 
eredmények Érden

A helyi ügyekre térve 
Aradszki András kiemelte: 
megjelent a Magyar Közlöny-
ben a Modern Városok prog-
ramjainak előirányzata. A 
rendelet az érdi támogatáso-
kat is felsorolja, többek kö-
zött a KLIK megyei központ-
jának fejlesztését, a szabad-
időközpont és a sporttelep 
korszerűsítését, valamint a 
Duna-parti gyógy- és sport-
centrum kialakítását. A be-
ruházások első látványos 
eredményeit, az úgynevezett 
Papi földek beruházásai által 
már idén nyomon követhetik 
az érdiek, de a közösségi köz-
lekedés fejlesztése is ezen a 
nyáron indul el. A bíróság és 
az ügyészség Érdre kerülése 
kapcsán azonban még ke-
mény harcokat kell vívni a 
tárcánál – tette hozzá januári 
sajtótájékoztatója végén 
Aradszki András államtit-
kár.

n ÁBRaHÁM

Nyáron látványos eredményei lesznek a Modern Városok programjának

Stabil, kiszámítható pályán a magyar gazdaság

Aradszki András: „a kormány egyik fontos célkitűzése a demográfiai 
helyzet javítása”

Az idei év elején is arról kérdezzük a pártok, 
frakciók vezetőit, hogy települési politikusként 
mit szeretnének 2016ban elérni, megvalósítani? 
Elsőként Pulai Edina önkormányzati képviselő 
(Jobbik) nyilatkozott lapunknak.

A képviselő asszony óriási 
eredménynek tartja, hogy 
már az év végén megérkez-
tek Érdre a Modern Városok 
program keretében, a váro-
sunk fejlesztésére szánt ál-
lami támogatás első milli-
árdjai, amelyek lehetővé te-
szik a kiemelt projektek elő-
készítését, valamint a beru-
házások tervezését és a kivi-
telezések elindítását. Mint 
mondta, örömére szolgál, 
hogy a település építésére 
fordítható forrásokból első-
ként új munkahelyek létre-
hozását tervezi a városveze-
tés.

Érdnek óriási szüksége 
van egy olyan ipari parkra, 
amelyben legfőképpen ma-
gyar vállalkozások kapnak 

lehetőséget a beruházásra, 
termelésre, ezáltal új mun-
kahelyek teremtésére. Erre 
nemcsak az iparűzési adó-
bevételek miatt, hanem az 
érdi lakosság zömének hely-
ben való elhelyezkedése ér-
dekében is nagy szükség van 
– mondta Pulai Edina, hoz-
zátéve, ugyancsak jó célt 
szolgál az Ófaluba tervezett 
beruházás, amelynek kö-
szönhetően egy gyógy- és 
turisztikai központ jöhet 
majd létre. Köztudott, hogy 
Érd számos természeti 
kinccsel is dicsekedhet, így 
többek között a Duna-parti 
projekt is azt a célt is szol-
gálja majd, hogy sokan kere-
sik fel városunkat, de ugyan-
akkor itt is számos új mun-

kahely létrejön, ami a lako-
sokat is szolgálja.

Pulai Edina hangsúlyozta: 
természetesen az eddigiek-
hez hasonlóan a jövőben is 
támogatni fog a közgyűlés-
ben minden olyan döntést, 
amely a város érdekeit és fej-
lődését szolgálja. Ezzel 
együtt fontosnak tartja a 
nemzeti öntudat megőrzését 
és erősítését, különösen a fia-
talok körében, amit legin-
kább hagyományaink ápolá-
sával sikerülhet elérni. Kár, 

hogy mindeddig a Kutyavári 
országzászlón kívül egyelőre 
nincsenek a városban nem-
zeti hőseink emlékét őrző 
emlékművek, róluk elneve-
zett létesítmények, terek 
vagy utcák. Ezért is kezde-
ményezte tavaly, hogy Atilla 
királyról kapja a nevét az 
ötös körforgalomnál kialakí-
tott új tér, de a képviselők egy 
másik javaslatot fogadtak el. 
Ha lesz rá módja, a jövőben is 
javaslatot tesz a nemzeti ha-
gyományaink ápolására.

Annak viszont örül, hogy a 
sportra tavaly is jutott ele-
gendő forrás, és reméli, hogy 
ebben az esztendőben is meg-
felelően támogatja az önkor-
mányzat a felnövekvő nemze-
dék sportolási lehetőségeit. 
Dicséretes például, hogy si-
került a műfüves futballpá-
lyát kiépíteni, így jobb körül-
mények között focizhatnak a 
fiatalok is, és bízik benne, 
hogy az idén a kiszolgáló he-
lyiségek is megújulhatnak.

A képviselő asszony úgy 
látja, az utóbbi időben sokat 
javult Érd közbiztonsága, de 
úgy véli, az eddigieknél is 
nagyobb gondot kell fordíta-
ni az idős emberek védelmé-
re, mert még mindig gyak-
ran válnak bűncselekmé-
nyek áldozataivá. Ugyan-
csak a veszélyeztetett kor-
osztályhoz tartoznak a gye-
rekek is, ezért is kezdemé-
nyezte pár éve az általános 
iskolások számára megren-
dezett közlekedésbiztonsági 
napot, amit idén május kör-
nyékén újra szeretne megva-
lósítani, mert általa renge-
teg fontos tudnivalót sajátít-
hatnak el a gyerekek.

n BÁlINT

A hóhelyzet, illetve a bölcsődefejlesztés voltak a fő 
témái a január 6ai polgármesteri sajtótájékoztató
nak, amelyen elhangzott az is: hamarosan indul a 
szelektív gyűjtőedények kiszállítása. Az eseményen 
részt vett Mészáros Mihály, az ÉKFI ügyvezetője is.

Hóval, faggyal indult az új 
esztendő, nem véletlen tehát, 
hogy az év első polgármesteri 
sajtótájékoztatójának is a 
hóhelyzet, illetve az utak síkos-
ság mentesítése volt az egyik fő 
témája. Mint Mészáros Mihály, 
az Érdi Közterület-Fenntartó 
Intézmény vezetője elmondta, 
december elsejétől március 15-
éig 24 órás ügyeletet látnak el, 
és havazás idején hat – 
tolólappal és sószóró felépít-
ménnyel ellátott – teherautó 

járja a város utcáit. A köztere-
ket 25–30 munkatárs, illetve 
közmunkások takarítják kézi 
erővel, őket öt kisteherautó 
szállítja ki a helyszínekre.

– Folyamatosan figyeljük az 
előrejelzéseket, hójelentése-
ket, és ezek függvényében vé-
gezzük a feladatokat – tette 
hozzá az intézményvezető, aki 
kérdésünkre elmondta azt is: a 
hókotrók értelemszerűen előbb 
a főbb útvonalakat, közlekedé-
si csomópontokat takarítják, s 

csak ezután kerül sor a mellék-
utcák mentesítésére.

– Nem az a cél, hogy az asz-
falt fekete, hanem az, hogy köz-
lekedésre alkalmas legyen. Ha 
egy kis hóréteg fedi az utat, az 
még használható gépjárművel, 
igaz, nem a megszokott sebes-
séggel haladva – jegyezte meg 
az intézményvezető, hozzáté-
ve: a mellékutak síkosságmen-
tesítésére első körben csak a 
kritikus helyeken, meredek te-
rületeken van mód.

– Egyes helyekre szóró-
ládákat helyeztünk ki, itt a la-
kók, illetve munkatársaink is 
felszórhatják a síkos szakaszo-
kat – mondta még Mészáros 
Mihály, aki azzal zárta szavait: 
járműveik ütemezés szerint 
dolgoznak, autóik előbb-utóbb 
eljutnak mindenhová.

A hóesésben egyébként 
nemcsak az ÉKFI-nek, ha-
nem a lakosságnak is van te-
endője: az ingatlantulajdono-
sok kötelesek a házuk előtti 
járdán elseperni a havat, és 
gondoskodniuk kell a csú-
szásmentesítésről is. Társas-
házban a lakóközösségnek 
kell megoldania a járda tisz-
tán tartását.

Bölcsőde- és  
óvodafejlesztések

Érd ebben az uniós ciklus-
ban 800 millió forint uniós for-
rásra számíthat. Ezen összeg 

felét az óvodák, felét pedig a 
bölcsődék korszerűsítésére, 
fejlesztésére kívánja fordítani 
a városvezetés. Mint T. Mészá-
ros András elmondta, reméli, 
hogy ezt az illetékes szaktárca 
is jóváhagyja majd.

– Egy internetes közösségi 
portálon egyesek felvetették, 
hogy az önkormányzat az el-
múlt időszakban elhanyagolta 
a lakótelepi bölcsődét. Ennek 
cáfolására szeretném felsorol-

ni, milyen munkálatok zajlot-
tak az Apró Falva bölcsődében 
2015-ben: a bejárat renoválása, 
a lépcsők felújítása, a homlok-
zat festése, a korlát mázolása, 
az udvari szociális helyiségek 
teljes festése, burkolatcseréje, 
a homokozó felújítása, csoport-
szobák tisztasági festése – is-
mertette a polgármester, aki 
elmondta azt is, hogy 2016-ban 
további munkálatok elvégzését 
is tervezik.

– Az öltözők új külsőt kap-
nak, és kicserélik a gyermek-
fektetőket is – utóbbit a másik 
bölcsődében is –, és fejlesztőjá-
tékok beszerzése, valamint az 
udvar árnyékolása is szerepel 
a terveink között. Teljes felújí-
tást is szeretnénk: 400–400 
millió forintot kívánunk fordí-
tani bölcsődéink, óvodáink fej-
lesztésére az Érdnek jutó uni-
ós forrásból – hangsúlyozta a 
polgármester. n ÁdÁM KaTalIN

Városi elismerés tíz érdi rendőrnek

A hókotrók előbb mindig a főbb útvonalakat takarítják

Nyolcszázmillió jutna a legkisebbekre

Fontos a nemzeti hagyományok ápolása

A város fejlődését szolgáló döntéseket támogatni kell!

Pulai Edina szerint óriási szükség van egy olyan ipari parkra, amelyben 
legfőképpen magyar vállalkozások kapnak lehetőséget a beruházásra

Indul a szelektív gyűjtőedények kiszállítása
Hamarosan megkezdődik azon szelektív hulladékgyűjtő edé
nyek kiszállítása, amelyet egy nyertes KEOPpályázat kereté
ben szerzett be az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Ön
kormányzati Társulás. Mint T. Mészáros András elmondta, remé
li, hogy március végéig minden igénylő megkapja a műanyag, 
valamint a papírhulladék tárolására alkalmas egyegy gyűjtő
edényt.

Ugyancsak tavaly év végén, Diósdon részesült jutalomban 
érdi rendőr. A Diósdi Rendőrőrs egyik járőre, Mosolygó Lász-
ló rendőrzászlós, a Közlekedésrendészeti Osztály baleseti 
helyszínelője, valamint Nehéz Sándor rendőr főtörzsőrmes
ter munkája elismeréseként egyegy ajándékcsomagot ve
hetett át a diósdi önkormányzattól.

December 19én „Polgárőr Érdemkereszt” aranyfokozatú 
kitüntetést kapott Macsotay Tibor, az Érd Városi Polgárőr 
Egyesület elnöke Budapesten. A szervezet legmagasabb 
szintű elismerését az Országos Polgárőr Szövetség évzáró 
ünnepi közgyűlésén, a Készenléti Rendőrség épületében 
Túrós András, a szövetség elnöke adta át az érdi polgárőrök 
vezetőjének, aki az elmúlt tíz év eredményeiért érdemelte ki 
a szövetség legmagasabb kitüntetését.
Macsotay Tibor elmondta, az elismerés valamennyi érdi pol
gárőr munkáját dicséri, de a város támogatása nélkül sem 
érhették volna el, hogy megyei és országos szinten is az 
egyik leghatékonyabb polgárőr szervezetté váljon az érdi 
egyesület.

Mészáros Mihály (balra) részletesen beszámolt a hóhelyzet kezeléséről

A jutalomban részesült érdi rendőrök: Bánhalmi Csilla c. r. törzsőr-
mester, Bódi Gergő r. törzsőrmester, Buczkó László r. törzsőrmester, 
Gajárszki Ádám r. főtörzsőrmester, Iliásics Gerhely r. törzsőrmester, 
Kertész Balázs r. törzsőrmester, Kondor Mihály r. törzszászlós, Nagy 
András c. r. főtörzszászlós, Szigetvári Ágnes c. r. főtörzsőrmester, 
Tóth Sándor c. r. főtörzszászlós
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Ötödik alkalommal tartotta meg újévi koncertjét az Érdi Kamarazenekar, 
amely e különleges alkalomból szimfonikus zenekarrá bővült, valamint 
kiváló operaénekeseket és a Törökbálinti Vegyeskart is felkérte vendég
szereplésre. Az év első hangversenyén híres olasz és spanyol áriák csen
dültek fel a Szepes Gyula Művelődési Központ színháztermében.

Rossini: A sevillai bor-
bély című operáját kétszáz 
évvel ezelőtt, 1816. február 
20-án mutatták be először 
és már a második előadás-
tól kezdve sikeres lett a da-
rab. A mű azóta is Rossini 
legismertebb és legtöbbet 
játszott műve. Amadeus Mo-
zart: Figaro házassága 
című vígoperáját viszont 30 
évvel korábban, 1786-ban 
mutatták be Bécsben. Ám a 
darab a maga korában nem 
örvendett nagy népszerű-
ségnek, mert meglehetősen 
kényes témát érint: az első 
éjszaka kegyúri jogát. Be-
mutatóján főként a zene-
szakértők rajongtak érte, 
de az arisztokráciát meg-
botránkoztatta, ezért egy 
ideig be is tiltották. Osztat-
lan sikert csak a szerző ha-
lála után szerzett. A két-

száz, illetve a kétszázhar-
minc éves Figaro ihlette az 
Érdi Kamarazenekart arra, 
hogy az idei újévi koncert-
jük első részében e két híres 
és igen népszerű opera leg-
híresebb, legnépszerűbb 
áriáiból válogassanak. A 
műsor közreműködői: Amb-
rus Orsolya, Bojta Zsuzsan-
na, Komáromi Márton, 
Mikecz Kornél, Pölcz Zsu-
zsanna, Stiblo Anna voltak.

A hangverseny második 
felében pedig többek között 
Verdi operáiból hallhattak 
részleteket és hatalmas si-
kert aratott a Vékey Mari-
anna vezette Törökbálinti 
Vegyeskar szereplése is, 
valamint az est folyamán 
kiderült, hogy Héja László 
nemcsak kiváló karmester, 
hanem nagyszerű konfe-
ranszié is, aki finom humor-

ral fűszerezve jelentette és 
mutatta be a sorra kerülő 
zeneműveket és előadóit.

– Nem kis kihívás volt 
számunkra ez a nagyszabá-
sú hangverseny, mert ren-
geteg felkészülést igényelt a 
válogatás, hiszen az Érdi 
Kamarazenekar muzsiku-
sai nem operai zenészek – 
nyilatkozta az Érdi Újság-
nak Rédai Erzsébet, a 26 
éves zenekar művészeti ve-
zetője, hozzátéve, hogy en-
nek dacára igyekeztek úgy 
játszani, hogy ezt a közön-
ség ne vegye észre. Mind-
egyiküktől óriási figyelmet 
és fegyelmezettséget köve-
teltek a próbák, mégis – 
ahogy a korábbi években, az 
idén is nagy örömmel és lel-
kesedéssel készültek a kon-
certre, mert tudják, hogy az 
érdi közönség is nagyon 

várja és szeretettel fogadja 
az újévi fellépésüket, amely 
ebben az esztendőben már 
az ötödik volt.

Rédai Erzsébet azt is el-
árulta: ez az opera gálaest 
úgy jöhetett létre, hogy a 
zenekarban olyan zenészek 
is muzsikálnak, akik koráb-
ban operai zenekarban ját-
szottak, tehát kiválóan is-
merik ezt a műfajt. Egy első 
hegedűs kolléga és a kar-
mester nemrégen épp az 
operából ment nyugdíjba, 
így elsősorban az ő tapasz-

talataikra támaszkodtak a 
próbákon. Minden évben 
igazi kihívás az újévi kon-
certre való felkészülés, 
mert ilyenkor gyakorlatilag 
szimfonikus zenekarrá kell 
átalakulniuk, és mivel jóval 
többen vannak, sokkal töb-
bet is kell gyakorolniuk, 
hogy teljes legyen közöttük 
az összhang.

Az érdi közönség először 
hallhatta ezt a spanyol–
olasz opera gálaestet, de 
aki netán lemaradt róla, 
vagy szívesen meghallgat-

ná újra, vasárnap este még 
megteheti, mert a teljes 
hangversennyel Törökbá-
linton is fellépnek. Az Érdi 
Kamarazenekar újév i 
hangversenye tehát január 
17-én, 18 órai kezdettel lesz 
hallható a törökbálinti Mun-
kácsy Mihály Művelődési 
Ház nagytermében. A belé-
pés díjtalan, de ahogy Ér-
den, a látogatók itt is támo-
gató kártyák vásárlásával 
biztosíthatják maguknak 
az ülőhelyeket.

n B.E.

Mosolyok, fintorok, pilla-
natnyi gesztusok, fürkésző 
tekintetek, megkövült moz-
dulatok, felismerhető gesztu-
sok és érzések a számunkra 
jól ismert vagy idegen arco-
kon. Színészek az előadások 
pillanataiban, alkotó művé-
szek elkapott, „beszédes” 
arckifejezései láthatók Szir-
mai Klára és M. Nagy Péter 
január 7-én megnyílt fotóki-
állításán a Szepes Gyula Mű-
velődési Központban.

A két alkotó fényképeit be-
mutató tárlatot Wegenast 
Róbert festőművész és dísz-
lettervező nyitotta meg múlt 
csütörtökön, hangsúlyozva, 
hogy a művészetnek, így a 
fotóművészetnek is azt kell 
érzékeltetnie velünk, ami ér-
zékeltethetetlen, megmagya-
rázhatatlan és tulajdonkép-
pen anyagon kívüli. Annál is 
inkább – fűzte hozzá, mert az 
emberi test érdekes mozdu-
lataiban vagy az emberi 
szemben legalább annyi 
megrendítő absztrakció van, 
mint egy modern, dörömbölő 

„zajzenében” vagy per for-
mansz ban.

Wegenast Róbert szerint a 
fényképek alkotói – Szirmai 
Klára és M. Nagy Péter – is 
egyetértenek ezzel, hiszen 
itt látható fotóikon félreért-
hetetlenül ugyanez bújik 
meg és tűnik elő. A falakon 
sorakozó képeken felsejlő 
vagy látható színek, formák, 
emberek és arcok ugyanis 
temérdek belső asszociációt 
ébresztve, gondolkodásra, 
belső újraalkotásra kénysze-
rítik a szemlélőt. Felfedez-
hetjük azt, ami nem magya-
rázható, ami a felszínen nem 
látszik, amit megérteni csak 
a lelkünk és érzelmeink leg-
mélyén tudunk.

M. Nagy Péter portréi nem 
filozofikusak, nem politiku-
sak, nem ezoterikusak, nem 
a bölcseleti és formai ikonok-
kal hatnak, hiszen nem is 
használja őket. Az ő alkotá-
sai valójában a valóságon 
túli szférában születnek, 
még akkor is, ha látszólag ér-
zéki, látható felületre téved. 

Tudja és érzi, hogy fény ala-
pú világban élünk, hogy min-
dent, amit a világról tudunk, 
leginkább a szemünkkel fe-
dezzük fel. Fényben megjele-
nő képeket látunk a csillagá-

szati távcsövekben, a mikro-
szkópban, és itt, a fényképe-
ken is. Portréin az emberi 
arcok felületén csillogó fé-
nyek játéka többet rejt a lát-
hatónál.

Megérezzük, hogy az em-
beri arc a megfoghatatlan-
ság terepe, ami ki nem bogo-
zott viszonyban áll a megfi-
gyeléssel, a logikával és az 
érzésekkel. Megérezzük, 
hogy a jó kép elmondja a 
megfogalmazhatatlant, lát-

tatja a nem létezőt – fogalma-
zott megnyitó beszédében 
Wegenast Róbert, majd azzal 
folytatta, hogy ugyanez a ti-
tok oson elő Szirmai Klára 
színházi örömeinek fényké-

peiről is. Igaz, ő a képein se-
gítséget kap egy másik mű-
vészet szerelmeseitől is: a 
színészektől. Játék van min-
denütt: az arcokban, a moz-
dulatokban, és bár csak egy 
fénykép előtt állunk, mégis 
megérint bennünket valami, 
ami a tér és az idő falán túl 
zsong, és ezzel magához 
kényszerít. Elsősorban a 
meglátás öröme sejlik fel 
Szirmai Klára képein. Hall-
juk a muzsika hangját lebeg-

ni a lépcsőn üldögélő gyere-
kek között, érezzük, ahogy a 
Salemi boszorkányok és a 
Varázsfuvola képein a sza-
vak, a zene és a mozdulatok 
egyetlen időpillanattá sűrít-
ve teszik élménnyé mindazt, 
ami másképpen elmondha-
tatlan. Színház az egész vi-
lág – mondta a nagy angol 
drámaíró – és most itt a fotó-
kon felfedezhetjük azt is, 
hogy egy fényképen a szín-
padi játék révén elfér az 
egész világ!

A kiállítás sok érzést és 
gondolatot vet fel, miközben 
felfedezhetjük, hogy a művé-
szet öröme nem más, mint az 
a belső, megfoghatatlan tu-
datállapot, ami leginkább az 
érzésekhez hasonlít, de még-
sem az. Több és más is: üze-
net és felismerés együttvéve 
– emelte ki megnyitó beszé-
dében a jeles festőművész és 
jelmeztervező.

Az Arcok és pillanatok ki-
állítás február 9-ig megte-
kinthető a kultúrházban.

n B. ÁBRaHÁM

A legutóbbi nyolctíz év terméséből nyílt egyéni 
tárlata Kéri Mihály festőművésznek még tavaly 
decemberben az Érdi Galériában, amelynek 
megnyitóját roppant nagy érdeklődés övezte, 
ugyanis – bár az alkotó művészetszervezői mun
kássága igencsak kiteljesedett a hosszú évtize
dek alatt – saját festői tevékenysége mindeddig 
nem jelent meg méltó módon a városban.

Megalakulása óta az Érdi 
Galéria és az Érdi Művészte-
lep vezetője, ám dacára an-
nak, hogy számos csoportos 
és egyéni kiállításon szere-
pelt országszerte és külföl-
dön is, talán épp az érdi kö-
zönség ismeri legkevésbé 
Kéri Mihály művészetét. 
Most sem volt könnyű meg-
győzni őt arról, hogy nem 
számít önreklámozásnak, ha 
saját munkáiból is rendez 
végre egy tárlatot – emelte ki 
rövid köszöntőjében T. Mé-

száros András polgármes-
ter, aki barátként vett részt a 
festőművész első egyéni kiál-
lításának megnyitóján.

– Talán közéleti szereplé-
se is visszafogottságra kész-
tette Kéri Mihályt – tette hoz-
zá a polgármester, majd em-
lékeztetett arra, hogy a mű-
vész egy interjúban elárulta: 
már kora gyermekkorától 
keresi, kutatja, hogy valójá-
ban mit is jelent a világnak a 
művészet, de máig nem talál-
ta meg rá a megfelelő választ, 

ezért ő egy Karinthy-idézet-
tel köszöntötte a kiállító al-
kotót: „Én mondtam: mindent 
abba kell hagyni! A művé-
szetnek ne legyenek korlá-
tai! Se ütem, se vonal, se 
szín, vagyis az a művészet, 
amit az ember gondol, és ha 
nem gondol semmit, az is mű-
vészet. És, ha csak érez vala-
mit, az is művészet. És, ha 
neked nem, hát legyen!”

Kéri Mihály munkásságát 
és a tárlat anyagát P. Szabó 
Ernő művészettörténész mu-
tatta be a nagyszámú érdek-
lődőnek. Emlékeztetett, hogy 
a festőművész kisebb meg-
szakításokkal ugyan, de 
több mint fél évszázada él 
Érden, mégis talán ez az 
első, valóban méltó, egyéni 
kiállítása a városban. Pedig 
művészeti tanulmányait is itt 
kezdte, az akkor Párizsból 
hazatérő Szepes Gyula mű-
vészeti iskolájában, majd a 

70-es évek elejétől jelen volt a 
kortárs művészet színpadán, 
grafikáit több folyóiratban 
publikálták. A 90-es évekig 
rendszeresen kiállított a 
Nagy István művészeti cso-
porttal, és időnként díjat is 
nyert grafikáival, amelyek 
újabb lökést adtak, de termé-
szetesen nem ezek jelentet-
ték az igazi ösztönzést szá-
mára, hanem a Vajda Lajos 
Stúdió kiváló művészeivel 
való megismerkedés.

Kéri Mihály egyéni bemu-
tatkozását egy, a munkássá-
gáról szóló impozáns album 
is megkoronázta, amely ko-

rábbi képeiből is közöl válo-
gatást. A művész festészeté-
ben 2000 táján következett 
be nagy változás, amit ő 
maga íg y kommentált: 
„Mindinkább a festészet au-
tonóm nyelve érdekelt. 
A pont, a vonal, a folt, a tó-
nus, a szín. Nem az elbeszélő, 
historikus, leíró festői nyelv, 
vagy a külső világ hatásai-
nak visszaadása vált fontos-
sá, hanem a képpel történő 
folyamatos, belső párbe-
széd.”

Ennek a belső párbeszéd-
nek az alakulását, legalábbis 
néhány részletét kísérhetjük 
figyelemmel a kiállítást 
szemlélve. Képein a diagoná-
lis osztás helyét egyre in-
kább a horizontális és a ver-
tikális erővonal párbeszéde 
veszi át. A négyzetes alakza-
tok azonban megmaradnak, 
majd a betű és a szám is több-
ször megjelenik a képein. 
Szüntelenül és egyre gyak-
rabban drámai elemek is fel-
bukkannak a műveken, ame-
lyeket nem lehet nem tudo-
másul venni, a műalkotástól 
függetleníteni – mutatott rá 
P. Szabó Ernő.

A tárlat január 15-ig te-
kinthető meg az Érdi Galéri-
ában. n BÁlINT EdIT

Felhívás!
Az Érdi Galéria,

Téli Tárlat címen
képzőművészeti kiállítást szervez 
az Érden és környékén (Diósd, Törökbálint, Száz
halombatta, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor) élő 
hivatásos művészek számára.

A tárlaton való részételre várjuk az érdeklődő 
művészek jelentkezését!

A szervezők a jelentkezőktől legfeljebb kettő, az 
elmúlt két éven belül készült alkotást várnak, 
(festmény, grafika, térben megjelenő mű), fest
mények, grafikák maximum 70×100 cmes, szob
rok (installációk) 50×50×50 cmes méretben.

A kiállítási anyag válogatását szakértő zsűri segíti.

Beadási határidő: 2016. január 26–27én 10–18 
óráig.

a leadás helye: Érdi Galéria (Érd, Alsó u. 2.)

A kiállítás megnyitására 2016. január 29én (pén
teken) 18 órakor kerül sor.

A jó kép elmondja a megfogalmazhatatlant

A meglátás öröme, a fények játéka

Az emberi arc a megfoghatatlanság terepe, ami ki nem bogozott 
viszonyban áll a megfigyeléssel, a logikával és az érzésekkel

Még pár napig látható Kéri Mihály kiállítása

Belső indulatok és párbeszéd 
szigorú kompozíciókban

„A művészetnek ne legyenek 
korlátai! Se ütem, se vonal, se 
szín, vagyis az a művészet, amit 
az ember gondol, és ha nem 
gondol semmit, az is művészet. 
És, ha csak érez valamit, az is 
művészet. És, ha neked nem, hát 
legyen!”

Az est folyamán kiderült, hogy Héja László nemcsak kiváló karmester, hanem nagyszerű konferanszié 
is, aki finom humorral fűszerezve jelentette és mutatta be a sorra kerülő zeneműveket és előadóit

A kétszáz és a kétszázharminc éves borbély az érdi színpadon

Újévi koncert szimfonikus kamarazenével
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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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Lapozzon bele  
az érdi újságba  

a facebookon is!
facebook.com 

/erdiujsag



  A
MAGYAR
KULTÚRA
NAPJA

2016. január 22.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
tiszteletére rendezett ünnepségre

2016. január 22-én, pénteken 18 órára
a Szepes Gyula Művelődési Központba

Köszöntőt mond:
ERŐS KINGA

a Magyar Írószövetség titkára 
és

T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Érd Megyei Jogú Város 

polgármestere

A Bella István-díj, a Csuka Zoltán-díj  
átadása 

Az Így írok én… irodalmi pályázat  
eredményhirdetése  

Az ünnepi műsor vendégei:
AVIS CANTRIX LEÁNYKAR  

Karnagy: Rápli Györgyi

PAPP NORBERT  
homokanimációja

CSEH TAMÁS EMLÉKEST 
„Átlátszó víz legyen…”címmel

Joós Tamás és Hegyi Norbert koncertje

Mach Márti 
textilszobrász 

immár negyedik 
alkalommal mutatja be 

az érdi  közönségnek
 legújabb alkotásait. 

Textilszobrai és -képei 
az újrahasznosítás 

jegyében készültek. 
Igényesen kidolgozott 

munkáival szeretne 
ismételten örömet 

szerezni látogatóinak.

Az alkotások 
a kiállítás végén 

megvásárolhatók!

A tárlat megtekinthető 
február 5-ig

MACH MÁRTI  
TEXTILSZOBRÁSZ

              KIÁLLÍTÁSA

1 péntek
2 szombat
3 vasárnap
4 hétfő
5 kedd
6 szerda
7 csütörtök
8 péntek
9 szombat
10 vasárnap
11 hétfő
12 kedd
13 szerda
14 csütörtök
15 péntek
16 szombat
17 vasárnap
18 hétfő
19 kedd
20 szerda
21 csütörtök
22 péntek
23 szombat
24 vasárnap
25 hétfő
26 kedd
27 szerda
28 csütörtök
29 péntek
30 szombat
31 vasárnap

1 hétfő
2 kedd
3 szerda
4 csütörtök
5 péntek
6 szombat
7 vasárnap
8 hétfő
9 kedd
10 szerda
11 csütörtök
12 péntek
13 szombat
14 vasárnap
15 hétfő
16 kedd
17 szerda
18 csütörtök
19 péntek
20 szombat
21 vasárnap
22 hétfő
23 kedd
24 szerda
25 csütörtök
26 péntek
27 szombat
28 vasárnap
29 hétfő

1 kedd
2 szerda
3 csütörtök
4 péntek
5 szombat
6 vasárnap
7 hétfő
8 kedd
9 szerda
10 csütörtök
11 péntek
12 szombat
13 vasárnap
14 hétfő
15 kedd
16 szerda
17 csütörtök
18 péntek
19 szombat
20 vasárnap
21 hétfő
22 kedd
23 szerda
24 csütörtök
25 péntek
26 szombat
27 vasárnap
28 hétfő
29 kedd
30 szerda
31 csütörtök

1 péntek
2 szombat
3 vasárnap
4 hétfő
5 kedd
6 szerda
7 csütörtök
8 péntek
9 szombat
10 vasárnap
11 hétfő
12 kedd
13 szerda
14 csütörtök
15 péntek
16 szombat
17 vasárnap
18 hétfő
19 kedd
20 szerda
21 csütörtök
22 péntek
23 szombat
24 vasárnap
25 hétfő
26 kedd
27 szerda
28 csütörtök
29 péntek
30 szombat

1 vasárnap
2 hétfő
3 kedd
4 szerda
5 csütörtök
6 péntek
7 szombat
8 vasárnap
9 hétfő
10 kedd
11 szerda
12 csütörtök
13 péntek
14 szombat
15 vasárnap
16 hétfő
17 kedd
18 szerda
19 csütörtök
20 péntek
21 szombat
22 vasárnap
23 hétfő
24 kedd
25 szerda
26 csütörtök
27 péntek
28 szombat
29 vasárnap
30 hétfő
31 kedd

1 szerda
2 csütörtök
3 péntek
4 szombat
5 vasárnap
6 hétfő
7 kedd
8 szerda
9 csütörtök
10 péntek
11 szombat
12 vasárnap
13 hétfő
14 kedd
15 szerda
16 csütörtök
17 péntek
18 szombat
19 vasárnap
20 hétfő
21 kedd
22 szerda
23 csütörtök
24 péntek
25 szombat
26 vasárnap
27 hétfő
28 kedd
29 szerda
30 csütörtök

 január február március április május június

16.

13.

19.

9.
7.

11.

Használt 
gyermekruhák 
cseréje, vására

szombatonként  
9–12 óráig

2016
TAVASZ

Információ és jelentkezés: 
0630/597-8823, Czinderné Bea
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KÖNYV
Rideg Sándor: 
Kristóf rózsafái
Talán nem mindenki tudja, hogy az In
dul a bakterház írója öt elemi elvégzése 
után csikósnak állt, s élete végéig csi
kósként, fején félretolva hordta a kalap
ját. 1919ben vöröskatona, majd gyári 
munkás, ezután MÁValtiszt és pékse
géd volt. Működtetett titkos nyomdát, 
megjárta a koncentrációs tábort, szám
talan alkalommal bebörtönözték. 1931
től jelentek meg novellái, első regénye 
az Indul a bakterház, amelyből a szinte 
mindenki által ismert film készült, s 
amely mindmáig életben tartja írója 
népszerűségét. Az olvasóközönség 
emlékeiben főként egykönyvű szerző
ként él, pedig írt ő novellákat, elbeszé
léseket, s más regényeket is, amelyek 
tematikában és színvonalban méltó 
társai a „bakterháznak”, ugyanaz a lebi
lincselő meseszövés jellemzi őket.

A Kristóf rózsafái című regény főhőse 
tulajdonképpen a bakterház egykori 
lázadó gyerekszereplője, Bendegúz, 
aki ebben a műben már fiatalember. 
A  fővárosba érkezve Szerencsés Kris
tóf néven próbál boldogulni olyan vál
lalkozóként, akinek alaptőkéje a jó
kedv és a bátorság. Hogy kiről szól a 
regény, Regös Bendegúzról, Szeren
csés Kristófról vagy magáról Rideg 
Sándorról, kibogozhatatlan, s nem is 
fontos. Az viszont tény, hogy Rideg 
műveinek humora, egyéni stílusa ak
kor a legsziporkázóbb, legellenállha
tatlanabb, amikor erről a talán önma
ga alakmása fiúrólfiatalemberről ír. 
A regény egyes epizódjait 1989ben a 
Bartók Rádió műsorában, rádiójáték 
formájában is meghallgathattuk.
S hogy hogyan kerülnek a történetbe 
a rózsafák? Keressék a kötetet a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár állományában, 
s egy emlékezetes olvasmányélmé
nyen kívül választ kapnak erre a kér
désre is!

Régebben, amikor még 
több, értelmesnek látszó el-
foglaltságom volt, kikapcso-
lódásként útleírásokat ol-
vastam. A térképatlasz is ott 
volt mindig mellettem. Kevés 
helye van a világnak, ahol 
nem jártam – gondolatban. 
Sajnos, még kevesebb, ahol 
viszont tényleg jártam, már-
mint Magyarországon kívül.

Azután, a zaklatottabb 
időszakban, azokban a ki-
lencvenes években, amikor 
összeomlott mindaz, amit/
amire addig felépíteni vélt az 
ember, amikor újra fenekes-
től felfordult a világ, az igazi 
nagy igénybevétel időszaká-
ban (hiszen ötvenen túl már 
sok minden, így az újra-új-
rakezdés is nehezebben 
megy), akkor krimiket és 
ponyvaregényeket olvasva 
aludtam el esténként. Éjsza-
kára mintegy pattogatott 
kukoricával tömtem az 
agyam. Hál’ Istennek, sose 
szorultam altatóra, annak 
ellenére, hogy bagoly termé-
szetem miatt este kezdek 
igazán felélénkülni. Iskolás 
koromban a paplan alatt, 
zseblámpával kellett olvas-
nom, vagy óvatosan kikúsz-
nom a WC-re, mert anyukám 
szerint a gyereknek „aludni 
kell”. Az egyetemen nem volt 
ilyen problémám. Ha elfá-
radtam, csak lefeküdtem és 
kezembe vettem a stencile-

zett tudszoc (tudományos 
szocializmus) jegyzetet – 
percek alatt mély álomba 
merültem. Arra sem emlé-
keztem reggel, hogyan ke-
rült a könyv a padlóra. Pedig 
jó vastag volt.

Szabad időmben az olva-
sás mellett a kirándulás, 
utazás – Érden a helyben jár-
kálás következett. Úgy 
negyven éve, amikor a gyer-
mekeim még kicsik voltak, 
gyakran sétáltunk nagyjá-
ból ugyanazon az útvonalon.  
Ha a térképet nézzük, akkor 
Újfaluból indulva az Ilona ut-
cából a gyalogutakon és 
mezsgyéken felváltottunk a 
Janka, Judit és Jolán utca 
(korábban dűlő) környékére, 
egészen a Szőlők fölötti dűlő-
ig. Jó időben elmentünk egé-
szen a Sáncig.

A térkép akkortájt az emlí-
tett területen rétet, szántót, 
parkot és szőlőhegyet jelölt. 
Halvány nyomaként az egy-
kori itteni életnek. Azoknak 
az időknek, amikor Érd, ám-
bár falu – néhány évtizedig 
mezőváros – volt és lakói ön-
ellátó gazdálkodást folytat-
tak, a lakosság önmaga ter-
melte meg, állította elő azt, 
amire szüksége volt.

Hogy mesél erről a térkép? 
Kezdjük a lakóhellyel, a há-
zakkal. Újfalut, a mai Felső 
és Alsó utca környékét, a 19. 
század közepén telepítette 

Batthyány Fülöp, Érd ak-
kori földesura. A  falut – a 
mai Ófalu városrészt – rend-
szeresen, minden nagyobb 
áradáskor elöntötte a Duna. 
Érd a középkorban csak a 
domb lábánál és a dombolda-
lon volt. A falu szívében állt 
a templom és a másik, ár-
vízmentes teraszon az ura-
ság kastélya. Körülöttük, 
mint kotlós körül a csibék, a 
terepviszonyokat követve, 
festői rendetlenségben a 
köznép házai. Gát nem volt. 
Így aztán a Szigettől a mai 
lakótelepig terjedő mély fek-
vésű, lapos terület lényegé-
ben mocsaras rét volt az év 
nagy részében.

A mocsaras terület viszont 
jól védhetővé tette a török 
palánkvárat, azért építették 
azt az Ófaluban oda, ahol ma 
is áll a mecset. A  muszlim 
hódoltság után az elhurcolt, 
elmenekült lakosság helyére 
– és a 18–19. század birtokos 
gazdálkodás munkaerő-
szükséglete szerint – újabb 
és újabb telepítések történ-
tek, a falu áthúzódott a régi, 
Budára vezető út mentén a 
veszélyeztetett területre is. 
Akkor épült az uradalmi 
gazdasági épületek egy ré-
sze, mint a sóház (ma Ter-
mál), és épültek természete-
sen lakóházak is.

A ház, amelyben lakunk, a 
feleségem nagyszüleié volt, 

és a magja jó százéves lehet. 
Az egykori Fő (egy ideig Le-
nin, ma Felső) utcában áll. 
A  telekkönyv birtoklapja 
szerint ház, udvar és kert 
képezett egy egységet. Volt a 
családnak följebb, a dombol-
dalon szőlője és gyümölcsö-
se is. A dombgerinccel pár-
huzamosan futó utak mellett 
szőlők és gyümölcsösök 
sávja ölelte körül a falut. Tá-
volabb szántóföldek és ko-
rábban legelők. Apósom, aki 
1914-ben született Érden, 
egyszer azt mondta valami-
re, hogy a „paskomokban” 
történt. Máig sajnálom, hogy 
akkor nem faggattam to-
vább, mert sajnos vele és 
kortársaival sírba szállt, 
száll egy pótolhatatlan tu-
dás. A  páskom ugyanis a 
latinból származó, pascum 
= legelő szó népies változa-
ta. Annak az időnek elsüllye-
dő emléke ez a szó, amikor a 
falu lakói így nevezték az 
osztatlan, közös használatú 
legelőt.

Régebben a mezsgyéken 
szabadon közlekedhettünk 
egyik úttól a másikig, nem 
volt minden parcella bekerít-
ve. Épület sem volt a néhány 
szerszámoskamrán, fabó-
dén és csőszkunyhón kívül. 
A bodegák a szokott módon, 
a senki földjén kezdtek el-
burjánzani: az elektromos 
távvezeték építési tilalom 
alá eső védősávjában. Elké-
pesztő tákolmányok voltak 
láthatók arrafelé a hetvenes 
években, az „architecture 
sans architecte”, az építész 

nélküli építészet mintapél-
dányai. Láttam ott a kastély 
szépen faragott két és fél mé-
ter magas ajtószárnyaiból 
összetákolt hajlékot – még a 
rézkilincsek is rajta voltak. 
Mellette láncra kötött kutya 
acsargott hörögve.

Ahogy fogyott a gazdálko-
dásból élők száma, sorra fel-
hagytak a szőlők, gyümöl-
csösök művelésével is, az 
örökösök lassan-lassan el-
adták a földeket. A  mező-
gazdasági területből üdülő-, 
majd napjainkra lakóterület 
lett. Az új tulajdonosok első 
dolga az volt, hogy bekerítet-
ték a birtokukat. Amikor 
protekciósok szereztek tel-
ket maguknak ezen a domb-
oldalon, a polgármesteri hi-
vatal a lakóterületté minősí-
tés mellett utakat építtetett, 
közművesített és így nem 
egyszer egy-két éves utcák 
előbb kaptak burkolatot, 
mint az évszázados telepü-
lésrészek. De akármerre já-
runk a városban, mindenütt 
rohamos változást találha-
tunk. Az autóbuszból, évek 
alatt naponta látott fokoza-
tos változás nem tűnt olyan 
gyökeresnek, mint így, egy-
szerre látva.

Városszerte teljesen meg-
változott városrészeket, 
megváltozott utcaképet talá-
lunk, ahol az új betelepülők 
általános bizalmatlansága 
következtében magas kerí-
tésfalak mögé bújnak az 
emeletes házak és proccos 
villák.

n VoTIN JÓZsEF

Nézelődés, séta közben

Az egyetemes épület dí-
sze a fejlődő, gyarapodó 
Érdligetnek, a községbeliek 
jól ismerik lakói életét, s 
nyomban fel is hívják rá az 
ide látogatók figyelmét. 
A  Topolya utca elején ma-
gasodik a ház zöldellő fák, 
virágágyak között, ottho-
nos, hangulatos környezet-
ben.

A felszabadulás után, ép-
pen most 25 éve létesítettek 
itt az egykori csendőrlakta-
nyában szociális otthont. 
Vezetője Bencsik Antalné és 
a főkönyvelő, Hoffman Mi-
hályné mindennapos ven-
dégként tartja számon a 
község vezetőit, Piszák Im-
rét, a nagyközségi pártbi-
zottság titkárát, dr. Bodnár 
Bélát, a rendelőintézet főor-
vosát, s a patronáló Pest me-

gyei Vegyi és Divatcikkipari 
Vállalat 2. számú szocialista 
brigádjának tagjait.

Az intézet állandó lakói és 
a naponta rendszeresen 
megjelenők, napközben ott 
tartózkodók büszkén muto-
gatják a vendégnek a színes 
függönyökkel díszített, par-
kettás kis lakószobákat, az 
ebédlőt, a teraszt – közössé-
gi életük sok-sok színfoltját.

Büszkeségük a háromhol-
das gazdaság, amelyben ők 
maguk is dolgoznak, gyom-
lálnak, ápolják a szőlőt, gon-
dozzák az állatokat. Érzik, 
hogy munkájukra szükség 
van, s ott segítenek, ahol 
tudnak. Nagyrészük túl már 
a nyolcvanadikon is. Olajos 
Nándorné 85 éves, s minden 
lakószobában díszes nép-
művészeti hímzésű párnát 

készített, a 89 éves Farkas 
Istvánné horgol, a 93 éves 
Nagy Jánosné mindennap 
elmegy a postáért. A férfiak 
közül a 87 éves Nick Gusztáv 
a vitákat egyengeti, szoktat-
ja társait a közösségi életre.

Az intézet főorvosának, 
dr. Gutermuth Henriknek 
nagy érdemei vannak a jó 
légkör kialakításában. Azt 
vallja: az életkor meghosz-
szabbításának egyik nyitja 
a foglalkoztatás, a problé-
mák meghallgatása, a jó 
szó.

Többet ér ez száz tablettá-
nál! – szokta mondogatni, s 
az idős emberek hálásak 
érte. A jubileumra Császár 
Sándorné, a Szocialista Ha-
záért érdemérem tulajdono-
sa értékes fényképezőgép-
pel lepte meg a lakótársait, 

hogy megörökíthessék éle-
tük eseményeit.

Kis házi ünnepséggel em-
lékeztek meg a 25 éves évfor-
dulóról. A meghívottakat az 
öregek virágokkal köszön-
tötték, megmutatták az ott-
hon minden zegét-zugát, el-
mesélték, hogy a Kőolajipari 
Vállalat jóvoltából kirándul-
tak a Balatonra, Tatára és 
megszokott dolog, hogy 
megünneplik a névnapokat. 
Ilyenkor az intézet alkalma-
zottainak énekkara köszön-
ti az ünnepeltet. Róluk volt 
szó Piszák Imre üdvözlő be-
szédében és dr. Kurin Pál-
nak, a budai járási hivatal 
egészségügyi osztályveze-
tőjének beszámolójában; s 
neki énekeltek, táncoltak, 
muzsikáltak, szavaltak az 
érdi 6. számú általános isko-
la diákjai Rózsa Kálmánné 
igazgató vezetésével; ők 
kapták az óvodások virág-
csokrait, jutalmakat, aján-
dékokat.

Egyetlen mondat a járási 
hivatal osztályvezetőjének 
beszámolójából: – Szeret-
nénk megvalósítani – és 
ezen most fáradozunk – az 
érdi otthon bővítését még 30 
fő számára. Az ágyak egy 
részét arra használják 
majd, hogy az olyan átmene-
tileg beteg emberek is, akik 
ápolásra szorulnak vagy a 
kórházi kezelés után lába-
doznak, egy-két hónapra ide 
kerülnének és csak a teljes 
felépülés, megerősödés után 
mennének haza.

Az ünnepségre Piszák 
Imre így emlékezett: A fel-
szabadulás előtt Érd-Ófalu 
volt az úgynevezett szegé-
nyek háza, a községi istálló 
mellett. Az elöljáróság kol-
dulási engedélyt adott a ház 
lakóinak, hogy fenntarthas-
sák magukat. A szegénység 
és a nyomor feletti győzelem 
ünnepe is tehát ennek az or-
szágnak a felszabadulás 
napja. n PUdlER ERZséBET

Urbán László – Sajtótükör: Pest Megyei Hírlap 1974. június 27.

Tevékeny öregek az érdi otthonban

SZÍNHÁZ Boldogság Érden!
Új bemutatóra készül a József Atti-
la Színház – Eric Assous: Boldogság 
című szerelmi kalandját mutatják be 
Bardóczi Attila fordításában.
Szórakoztató, szellemes, pikáns, 
ugyanakkor mélységet-magasságot 
egyaránt megmutató darabot látha-
tunk, eszményien játszható két sze-
reppel. Némiképp leegyszerűsítve 
egy mai „Jövőre Veled ugyanitt”-tel 
állunk szemben.
Műfaji meghatározása „szerelmi 

kaland hat képben”. A két szereplő: 
Pikali Gerda és Rékasi Károly, a 
rendező pedig a komédiák nagymes-
tere, Verebes István.
A januári bemutató után országos 
turnéra indul az előadás, amelynek 
első állomása Érd.
Ragadják meg az alkalmat és első-
ként tekintsék meg a Szepes Gyula 
Művelődési Központban az előadást 
Valentin napján, február 14-én, va-
sárnap 15 órakor.
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HÉTFŐ
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

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

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

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

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré 

– sztárok a mikrofonnál
20.00  Kis esti zene

KEDD
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

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

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Sztárportré ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra Popzene mindenkinek
19.00  Bigyó Az Érd FM 101.3 

technológiai magazinja
20.00  Kis esti zene

SZERDA
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

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

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Bigyó ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra 
Popzene mindenkinek

19.00  Filmszerész 
Az Érd FM 101.3 mozimagazinja

20.00  Rockbarlang Gidófalvi Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

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

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  Filmszerész ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00  Zene óra 
Popzene mindenkinek 

19.00  JazzPresszó Birta Mikivel 
Az Érd FM 101.3 dzsesszmagazinja

20.00  Hallgass hazait 
– magyar zenék magazinja

PÉNTEK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával 

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

10.00  Irodalom óra 
Hangoskönyv sorozat

11.00  JazzPresszó ism.

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint Lászlóval 

Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

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

SZOMBAT
8.00  Hétvége Nagy Emesével 

Az Érd FM 101.3 hétvégi 
információs műsora

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

civil szolgáltató magazinja
16.00  Aréna 

Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00  HeuRéka 

Az Érd FM 101.3 életmód 
magazinja

20.00  Kis esti zene

VASÁRNAP
8.00  Hétvége Nagy Emesével 

Az Érd FM 101.3 hétvégi 
információs műsora

12.00  Tánczenei koktél
14.00  Heti Téma 

A hét legfontosabb hírei
16.00  JazzPresszó ism.
17.00  Heti menü 

Az Érd FM 101.3 gasztromagazinja
18.00  HeuRéka 

Az Érd FM 101.3 életmód 
magazinja

20.00  Kis esti zene

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2016. január 13-tól 2016. január 24-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 január 31-ig

KAMARATEREM
Arcok és pillanatok
M. Nagy Péter és Szirmai Klá-
ra fotókiállítása.
Megtekinthető február 9-ig

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Mach Márta textilszobrász 
kiállítása
Megtekinthető február 5-ig

KLUBÉLET

DUNA-ART FOTÓKLUB

Lakótelepi Klubövezet, Enikő 

u. 2.

Minden páratlan hét keddjén, 18 óra-
kor

VITALITÁSKLUB

Dumaparti, esetleg éneklés 

is. Információ Makai József, 

06 20 911 4652

Január 25-én, hétfőn 17 órakor

ELŐZETES

KISS ÁDÁM  
A NAGYVILÁGBAN
Műsorvezető: Benk Dénes
Belépőjegy 3100 Ft.

Január 25-én, hétfőn 20 órától

a szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Bakó Beatrix 
06 23 365 490/105

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás: keddtől vasárna-
pig 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
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.

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

JANUÁR 18., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  Jazzland 40. rész
20:00  Kézilabda KEKmérkőzés 

Érd–Sercodak Dalfsen
21:30  Közlekedés XXI. 15/14. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
22:00  Híradó
22:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
22:30  Globo Világjáró 4. rész
23:00  Érdi Panoráma 

Heti események összefoglalója
23:30  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
23:45  Híradó

JANUÁR 19., KEDD
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  FényKép kulturális magazin
20:00  Vámos Miklós beszélgető műsora 

41. rész
20:55  Örökségünk 15/14. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
21:25  Polgártárs 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:55  FényKép kulturális magazin
22:25  Globo Világjáró 4. rész
22:55  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
23:25  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
23:40  Híradó

JANUÁR 20., SZERDA
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  Mozgás sportmagazin

20:00  Nyár a hegyen fekete-fehér magyar 
filmdráma, R: Bacsó Péter 
12 éven felülieknek!

21:40  KalandoZoo 41. rész
22:10  Mozgás sportmagazin
22:40  Tea két személyre 41. rész
23:10  Polgártárs 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:40  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
23:55  Híradó

JANUÁR 21., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  Kézilabdamérkőzés 

Érd–Békéscsaba
21:00  Tea két személyre 42. rész
21:30  Sztárportré 29. rész
22:00  Híradó
22:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
22:30  Örökségünk 15/14. rész
23:00  FényKép kulturális magazin
23:30  Mozgás sportmagazin
00:00  Híradó
00:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról

JANUÁR 22., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 42. rész
20:00  Jazzland 41. rész
20:30  Napló gyermekeimnek fekete-fehér 

magyar filmdráma R: Mészáros Márta
22:20  Híradó
22:35  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
22:50  Tea két személyre 42. rész
23:20  Mozgás sportmagazin
23:50  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója

00:20  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
00:35  Híradó

JANUÁR 23., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 5. rész
20:00  Építészet XXI: 15/14. rész 

ismeretterjesztő film korunk építészetéről
20:30  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
21:00  Nyár a hegyen fekete-fehér magyar 

filmdráma R: Bacsó Péter 
12 éven felülieknek!

22:40  Örökségünk 15/14. rész 
ismeretterjesztő filmsorozat

23:10  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

23:40  Polgártárs 
vallás, nemzetiség, civil társadalom

00:10  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
00:25  Híradó

JANUÁR 24., VASÁRNAP
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 42. rész
20:00  Polgártárs 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  Építészet XXI. 15/14. rész 

ismeretterjesztő film,korunk építészetéről
21:00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
21:30  Csak tükörben
21:40  Napló gyermekeinek fekete-fehér 

magyar filmdráma R: Mészáros Márta
23:30  Polgártárs 

vallás, nemzetiség, civil társadalom 
00:00  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
00:15  Híradó

2016
tavasz

FEBRUÁR 22. 

Előadások:
10 órakor óvodásoknak
14 órakor kisiskolásoknak

A három alkalomra szóló bérlet ára: 2000 Ft.
Jelentkezés és további információ 
a 06 30/597-8823-as telefonszámon  
Czinderné Tassi Beátánál.

A  CSÁSZÁR  
ÚJ  RUHÁJA 
– klasszikus mese arról, hogy nem 
a ruha teszi az embert – Gergely Theáter előadása

         MÁRCIUS 7.
NYAKIGLÁB, 
CSUPAHÁJ, 
MÁLÉSZÁJ

ÁPRILIS 11.

PIROSKA 
ÉS A FARKAS
mesemusical   – a Pódium Színház előadása

bábjáték  
óriásbábokkal 

– a Maszk 
Bábszínpad 

előadása

SZÍNHÁZBÉRLET 
2016 TAVASZ

Szereplők: 
Magyar Attila 
Várkonyi Andrea
Harsányi Gábor 
Plásztán Anett 
Czakó Ádám 
Nyertes Zsuzsa 
Heller Tamás
és két táncos

SZAHARA 
CSILLAGA

Szereplők:  
Fábián Anita 

Pelsőczy László 
Házi Anita 

R. Kárpáti Péter 
Némedi-Varga Tímea

Gergely Róbert 
Szabó Máté 

Rendezte: Gergely Róbert

A három alkalomra szóló bérlet ára 7000 Ft.
Bérletek válthatók a művelődési központ pénztárában, hétköznapokon 10–18 óráig.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk. 
Á
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zenés vígjáték 
két részben

George Axelerod vígjátéka 
a Gergely Theáter előadásában

Szereplők: Heller Tamás, Gregor Bernadett, Csengeri Attila, Sáfár Anikó, Szarvas Attila, Cseke Katinka

SZERELMES KOMÉDIÁSOK avagy MISS ARIZONA
zenés vígjáték két részben – Írta és rendezte: Harsányi Gábor

vasárnaponként 15 órakor

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

PRoGRAM

zENEI KÖNYVTÁR
Zenei Klub: A magyar zene 
hatása az európai műzenére
Előadó: Lehotka Ildikó
Január 18-án, hétfőn 18 órakor

KÖNYVTÁRI RÉSzLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

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

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 január 15-ig
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a KlIK érdi tankerülete 
PÁLYÁZATOT HIRDET

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

TaNíTÓ 
munkakör betöltésére.

a közalkalmazotti 
jogviszony időtartama: 
határozott idejű közalkal
mazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő
a munkavégzés helye: 
Pest megye, 2030 Érd, 
Gárdonyi Géza utca 1/b.
a munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges 
feladatok: napközis 
munkaköri feladatok 
ellátása
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közal
kalmazottak 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 betölthető-
ségének 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 
0623365140os telefon
számon.
a pályázatok benyújtásá-
nak módja: elektronikus 
úton Pintérné Bernyó 
Piroska részére a gardonyi.
erd@gmail.com email 
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/Aalapján
ÁLLÁST HIRDET

INTéZMéNYI TaKaRíTÓ 
munkakör betöltésére

a közalkalmazotti 
jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkal
mazotti 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. rendel
kezései az irányadók
Munkakör betöltésének 
feltételei: 
• 8 általános iskolai végzett
ség 
• magyar állampolgárság 
• büntetlen előélete
a pályázat benyújtásának 
feltételei: önéletrajz, 
végzettséget igazoló 
bizonyítvány másolata, 
erkölcsi bizonyítvány

a munkakör betölthető-
ségének időpontja: a 
munkakör legkorábban 
2016. február 1jén tölthető 
be.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. január 18. 
A pályázati kiírással 
kapcsolatos további 
információt Pintérné Bernyó 
Piroska igazgató nyújt a 
23/365140es telefonszá
mon.
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 
email címre
a pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. január 22.

F E l H í V Á s
Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése minden év
ben egyszer – a Magyar 
Köztársaság nemzeti ün
nepe, március 15e alkal
mával adományozza Érd 
Megyei Jogú Város leg
rangosabb díjait, melyek 
a következők:
Az érd Város díszpol-
gára Kitüntető Cím a 
város legnagyobb el
ismeréseként annak a 
magyar vagy külföldi 
állampolgárnak ado
mányozható, aki va
lamely kiemelkedően 
jelentős munkájával, 
tevékenységével vagy 
egész életművével mind 
a városban, mind orszá
gosan vagy nemzetközi 
viszonylatban általános 
elismerést szerzett, hoz
zájárulva ezzel közvetve 
vagy közvetlenül Érd 
város tekintélyének nö
veléséhez.
érd Városáért Kitün-

tetés adományozható 
azoknak, akik a város fej
lesztésében, a társadal
mi, szociális, kulturális és 
gazdasági élet bármely 
területén kiemelkedően 
hasznos munkát végez
tek, és ennek révén a vá
ros értékeit növelő, ma
radandó eredményeket 
értek el.
érd Város életmű díja 
annak adományozható, 
akinek több évtizeden 
át végzett kimagasló 
közösségi, tudományos, 
művészeti, kulturá
lis életműve, valamint 
egyéb területen végzett 
tevékenysége példaként 
állítható a város közössé
ge elé.
Az érdi Tudományos 
díj mindazoknak a sze
mélyeknek adományoz
ható, akik a tudomány
ágak valamelyikében 
kimagasló teljesítményt 
nyújtottak, és ezzel hoz

zájárultak Érd Város hír
nevének öregbítéséhez.
Az Érd Megyei Jogú Vá
ros Önkormányzata által 
adományozható díjak
ról és kitüntetésekről 
szóló 40/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rende
let értelmében a díjak 
odaítélését a Közgyű
lés bizottságai, a Pol
gármester, a városban 
élő nagykorú polgárok, 
intézmények, civil szer
vezetek, nemzetiségi 
önkormányzatok indít
ványozhatják.
Kérjük, hogy a javasla
tokat a kitüntetendő 
személyekre 2016. ja-
nuár 22-ig juttassák el 
T. Mészáros András pol
gármesternek címezve a 
Polgármesteri Hivatalba 
(2030 Érd, Alsó u. 1.).
A felhívás a város hon
lapján is elérhető!

PolGÁRMEsTERI 
HIVaTal

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

PÁ LYÁ Z AT O T  H I R D E T
Átmeneti szálló

szociális munkatárs munkakör betöltésére.
a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo
zott idejű közalkalmazotti 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Tel
jes munkaidő
a munkavégzés helye: 
2030 Érd, Fehérvári út 89–91.
a munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges fel-
adatok: A  szakmai irányel
veknek megfelelően végzi a 
hajléktalanszállón élők gon
dozását, hogy bekerülésük 
oka megszűnjön. Mindezen 
felül biztosítja a személyre 
szabott bánásmódot.
Illetmény és juttatások: Az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal
mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény ren
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, Szociális munkás,
• Hasonló munkakörben 

szerzett, legalább 1–3 év 
szakmai tapasztalat
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• Szakmai önéletrajz és moti
vációs levél
• Iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat
• Erkölcsi bizonyítvány
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: A munka
kör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthe
tő.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. február 4. 
A pályázati kiírással kapcso
latosan további informáci
ót Denkovics Ildikó nyújt, a 
23/520362 telefonszámon.
a pályázatok benyújtásá-
nak módja:
• Postai úton, a pályázatnak 
a Szociális Gondozó Központ 
Érd címére történő meg
küldésével (2030 Érd, Budai 

út 14. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adat
bázisban szereplő azonosító 
számot: 1/7/2016, valamint 
a munkakör megnevezését: 
szociális munkatárs.
• Elektronikus úton 
Denkovics Ildikó részére a 
munkaugy@szocgond.hu 
email címen keresztül
• Személyesen: 2030 Érd, Bu
dai út 14.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: A munkakör 
betöltése kizárólag a meg
jelölt végzettséggel lehet
séges. Az érvényes pályá
zatot benyújtó jelentkezők 
személyes meghallgatáson 
vesznek részt. Azon pályá
zatokat áll módunkban elfo
gadni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek 
maradéktalanul megfelel.
a pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. február 5.

érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁ LYÁ Z AT O T  H I R D E T
Városrendészeti Csoport

csoportvezetői munkakör betöltésére.
a közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgá
lati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes mun
kaidő.
a vezetői megbízás időtartama: A 
vezetői megbízás határozatlan időre 
szól.
a munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
a közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátan-
dó feladatkörök: 1. sz. melléklet 30. 
pont szerinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok: A Városrendé
szeti Csoport (Közterületfelügyelet, 
Mezőőrség, Gyepmester, Porta és 
egyszerű őri szolgálat) szakmai ve
zetése. Közterületek jogszerű hasz
nálatának, rendjének erősítése. Köz
reműködés a közrend, közbiztonság, 
Önkormányzati vagyon védelmé
ben. A közterületfelügyelői munka 
törvényes működésének biztosítása. 

Közterületfelügyelet járőrszolgálati 
feladatainak megszervezése.
a munkakörhöz tartozó főbb te-
vékenységi körök: Az ellátandó fel
adatoknál került feltüntetésre.
a munkakör betöltője irányítása 
alá tartozó szervezeti egységek 
megnevezése: Közterületfelügye
let; Mezőőrség; Gyepmester; Porta 
és egyszerű őri szolgálat.
az irányítása alá tartozó szemé-
lyek száma: 24 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: A 
jogállásra, az illetmény megállapítá
sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint az Érd 
MJV Polgármesteri Hivatal Közszol
gálati Szabályzata rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, Felsőoktatásban szerzett 
közszolgálati szakképzettség; vagy 
felsőoktatásban szerzett szakkép

zettség és közszolgálati másodfokú 
szakképesítés,
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás le
folytatása,
• Jogi vagy közigazgatási szakvizsga.
a pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
• Közigazgatásban hasonló területen 
szerzett vezetői gyakorlat – Legalább 
1–3 év vezetői tapasztalat,
• Közterület-felügyelői vizsga.
Elvárt kompetenciák:
• Rendszerezett problémamegoldás,
• Objektivitás,
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejező
készség,
• Precizitás, megbízhatóság, jó elem
zőkészség, felelősségtudat, terhelhe
tőség.
a pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mel
léklete szerinti szakmai önéletrajz,
• Végzettséget igazoló bizonyítvány, 
oklevél egyszerű másolata.
a munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör a pályáza

tok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
a pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. január 26.
a pályázatok benyújtásának mód-
ja: 
• Elektronikus úton dr. Kertész 
Orsolya, Bartos Beatrix részére a 
szemelyzeti@erd.hu Email címen 
keresztül 
• Személyesen: dr. Kertész Orsolya, 
Bartos Beatrix, Pest megye, 2030 Érd, 
Alsó utca 1.
a pályázat elbírálásának határide-
je: 2016. január 31.
a pályázati kiírás további közzété-
telének helye, ideje:
• www.erdmost.hu – 2016. január 5.
• www.erd.hu – 2016. január 8.
• Érdi Újság – 2016. január 13.
a munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
• A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) 
bekezdése szerinti három hónapnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi bizo
nyítvány.

• A kinevezés határozatlan időre szól, 
6 hónapos próbaidő kikötésével.
• Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői 
kinevezést csak felsőfokú iskolai 
végzettségű, jogi vagy közigazgatási 
szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól 
adott, a Közigazgatási Továbbképzé
si Kollégium teljes körű mentesíté
sével rendelkező kormánytisztviselő 
kaphat.”
• Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) be
kezdéstől eltérően, ha a vezetői kine
vezéskor a kormánytisztviselő nem 
rendelkezik jogi vagy közigazgatási 
szakvizsgával, azt a kinevezéstől 
számított 2 éven belül le kell tennie. 
Ha a szakvizsga kötelezettségét e 
határidőn belül a kormánytisztviselő 
számára felróható okból elmulasztja, 
kormányzati szolgálati jogviszonya e 
törvény erejénél fogva megszűnik. A 
közigazgatási szakvizsga letételére 
nyitva álló határidőbe nem számít 
bele a 30 napot meghaladó fizetés 
nélküli szabadság vagy a keresőkép
telenség, továbbá a 30 napot meg
haladó kiküldetés időtartama.”

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

PÁ LYÁ Z AT O T  H I R D E T
Időseket Ellátó Központ

szociális segítő munkakör betöltésére.
a közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
a munkavégzés helye: 2030 Érd, Topoly 
utca 2.
a munkakörbe tartozó, illetve a ve-
zetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: Mindennapi életvitelükben 
akadályoztatott emberek részére nyújt 
gondozást saját lakókörnyezetükben. 
Igényeikhez és szükségleteikhez igazod
va támogatja, gondozza a rászorulókat. 
A gondozással kapcsolatosan felmerülő 
adminisztrációt elvégzi, nyilvántartáso
kat vezet.
Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Köz
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány
adók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, Szociális gon
dozó és szervező
• Hasonló munkakörben szerzett leg
alább 3–5 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai al
kalmazások),
• Felhasználói szintű Levelező rendszerek 
(Outlook),
• ECDL
• Magyar állampolgárság, tiszta erkölcsi 
bizonyítvány, cselekvőképesség
a pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz és motivációs levél
• Iskolai végzettséget igazoló bizonyít
ványmásolat
• Erkölcsi bizonyítvány
a munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör a pályázatok elbírá
lását követően azonnal betölthető.
a pályázat benyújtásának határide-
je: 2016. február 4. A pályázati kiírás
sal kapcsolatosan további információt 
Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520362 te
lefonszámon.
a pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szociális 
Gondozó Központ Érd címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Budai út 14.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
1/6/2016, valamint a munkakör megne
vezését: szociális segítő.
• Elektronikus úton Denkovics Ildikó ré
szére a munkaugy@szocgond.hu email 
címen keresztül
• Személyesen: 2030 Érd, Budai út 14.
a pályázat elbírálásának módja, rend-
je: A munkakör betöltése kizárólag a 
megjelölt végzettséggel lehetséges. Az 
érvényes pályázatot benyújtó jelentke
zők személyes meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
fogadni, amelyek hiánytalanul kerültek 
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltéte
leknek maradéktalanul megfelel.
a pályázat elbírálásának határideje: 
2016. február 5.

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

PÁ LYÁ Z AT O T  H I R D E T
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű Ellátása

szociális segítő munkakör betöltésére.
a közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot
ti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munka
idő
a munkavégzés helye: 2030 Érd, Vörös
marty u. 31.
a munkakörbe tartozó, illetve a ve-
zetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: A településen szenvedélybe
tegséggel küzdő egyének, családok és 
közösségi csoportok segítése a társadal
mi integráció érdekében, a szerhaszná
latnak, valamint járulékos ártalmainak 
a csökkentése, az életet veszélyeztető 
helyzetek elhárítása, a változás elindítá
sa, és segítése, az életvitelbeli változás 
ösztönzése, a szenvedélybeteg egész
ségügyi kockázatainak csökkentése, 
más ellátásba való továbbjuttatása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Köz
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középfokú iskolai végzettség, szociális 
gondozó OKJszakképzettség
• Hasonló munkakörben szerzett leg
alább 1–3 év szakmai tapasztalat
a pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz és motivációs levél

• Iskolai végzettséget igazoló bizonyít
ványmásolat
• Erkölcsi bizonyítvány
a munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör a pályázatok elbírá
lását követően azonnal betölthető.
a pályázat benyújtásának határide-
je: 2016. február 4. A pályázati kiírás
sal kapcsolatosan további információt 
Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520362 
telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szociális 
Gondozó Központ Érd címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Budai út 14.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá
zati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 1/8/2016, valamint a munkakör 
megnevezését: szociális munkatárs.
• Elektronikus úton Denkovics Ildikó ré
szére a munkaugy@szocgond.hu email 
címen keresztül
• Személyesen: 2030 Érd, Budai út 14.
a pályázat elbírálásának módja, rend-
je: A munkakör betöltése kizárólag a 
megjelölt végzettséggel lehetséges. Az 
érvényes pályázatot benyújtó jelentke
zők személyes meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerül
tek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt 
feltételeknek maradéktalanul megfelel.
a pályázat elbírálásának határideje: 
2016. február 5.

14 15| 2016. január 13. |    hirdetmények hirdetmények   | 2016. január 13. |



NE ENGEdJÜNK a MoCsoKNaK!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve email címen 

tehet bejelentést 0tól 24 óráig:

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

F E L H Í V Á S
Tisztelt érdi lakosok, szervezetek!

Amint arról már korábban értesí
tettük Önöket, ÉRD Megyei Jogú 
Város Közgyűlése a 208/2014. 
(VIII.21.) számú határozatával 
döntött a hatályos településren
dezési eszközei – a 233/2010. 
(VII.19.) határozattal elfogadott 
Településszerkezeti Terv (TSZT), 
és a 31/2010. (VII.20.) önkor
mányzati rendelettel elfogadott 
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 
és Szabályozási Terv (SZT) mel
léklet – felülvizsgálatáról, és a 
megváltozott felsőbb jogsza
bályi környezethez illeszkedő 
új településrendezési eszközök 
készítéséről.
Az egyes tervek, illetve prog

ramok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I.11.) kormány
rendelet (kormányrendelet) 
szabályozása szerint a település 
egészére készülő TSZT, HÉSZ és 
SZT készítésekor kötelező a kör
nyezeti vizsgálat lefolytatása.
Az új településrendezési eszkö
zök készítésével párhuzamosan 
zajló környezeti vizsgálat során 
elkészült a környezeti értékelés 
dokumentuma is, melyet a kor
mányrendelet 8.§ (3) bekezdés 
b) pontja szerint nyilvánosságra 
kell hozni.
A környezeti értékelés megte
kinthető a Polgárok Háza föld
szinti ügyfélszolgálati helyisé

gében, valamint a kapcsolódó 
dokumentumokkal együtt a Fő
építészi Csoportban is (Alsó u. 1. 
II. emelet 209. szoba).
A környezeti értékelés interne
ten a következő helyen érhető 
el: http://www.erd.hu/nyitolap/
kozugyeink/onkormanyzat/
elozetes
Kérem, hogy a fentiek értelmé
ben a környezeti értékeléssel 
kapcsolatos véleményüket leg
később 2016. január 20ig küldjék 
meg a Főépítészi Csoport részére 
és lehetőség szerint a foepitesz@
erd.hu email címre is.

Ágó Mátyás
főépítész

Meghívó busójárásra
Az Érdi Horvát Önkormányzat a hagyományokhoz 

híven idén is autóbuszos kirándulást szervez a busó-

járásra 2016. február 7-én (vasárnap).

Érdeklődni lehet: 
Antunovits Antal: 20-363-8498 

Weszelovits Istvánné: 20-371-6566 
Nagy Istvánné: 30-862-2488

Regionális Szavalóverseny
Tisztelt Intézményvezetők!

Tisztelt Pedagógusok!
Az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

nevelőtestülete szavalóversenyt hirdet a magyar 
kultúra napja alkalmából.

Kategóriák: 
1–2. osztály, 3–4. osztály, 5–6. osztály, 7–8. osztály

A verseny időpontja: 
2016. január 22., péntek 13.00 óra.

Helyszín: Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola, 2030 Érd, Bajcsy-zsilinszky út 19–21.

Jelentkezni lehet: 
bármilyen magyar költő által írt verssel.

A versenyre 3–4 tanulót várunk, iskolánként.

nevezési határidő: 2016. január 18.

Jelentkezés e-mailben: korosicsoma@gmail.com

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Tájékoztatás
a 2016. évi Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázatok elbírálásáról

A Köznevelési és Művelő
dési Bizottság a 70/2015. 
(XII.2.) KÖMÜB határo
zatával döntött a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj 
keretösszegének elosztá
sáról.
A pályázati felhívásra 115 
hallgató nyújtotta be az 
A típusú, 5 tanuló a B típu
sú pályázatát Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányza
tához.
A Köznevelési és Művelő
dési Bizottság 2016. évben 
107 pályázót (A típus) és 5 
pályázót (B típus) támogat 

7.000–12.000 Ft/hó összeg
gel. A  támogatást kiegé
szítheti Pest Megye Önkor
mányzata, illetve kiegészíti 
az Emberi Erőforrás Minisz
térium.
A Humán Iroda minden 
pályázót elektronikus 
úton értesít a www.eper.
hu rendszerből a pályázat 
eredményéről.
A támogatott pályázókat 
az Emberi Erőforrás Támo
gatáskezelő 2016. március 
11ig tájékoztatja az ösz
töndíj végleges összegéről.

Humán Iroda

Gulyással, meleg teával, 
gyümölccsel és bejglivel vár-
ták a rászorulókat december 
25-én a Kálvin téri református 
templom kertjében. Mint Erdé-
lyi Takács István református 
lelkész az Érdi Televíziónak 
elmondta, vannak olyan embe-
rek, akiknek karácsony ünne-
pén is szükségük van arra, 
hogy segítséget kapjanak.

– Ha ezzel a szerény ado-
mánnyal hozzá tudunk járul-

ni ahhoz, hogy érezzék: van, 
aki törődik velük, van, aki fe-
léjük fordul, örömmel meg-
tesszük. A meleg étel nem-
csak a testet, hanem a szívet-
lelket is átjárja – tette hozzá 
Erdélyi Takács István, hang-
súlyozva: sokan szégyellik, 
hogy nehéz helyzetbe kerül-
tek – voltak olyan érdeklődők, 
akik csak invitálásra tértek 
be a templomkertbe –, de ha a 
rászorulók azt látják, hogy 

tiszta szívvel, nem számon 
kérve adjuk adományunkat, 
elfogadják és örülnek neki.

Tizenöt kiló hús, ugyaneny-
nyi bab, húsz kiló krumpli és 
rengeteg leveszöldség – ebből 
készült a szilveszteri babgu-
lyás, amivel a Vöröskereszt 
érdi szervezete vendégelte 
meg rászorulókat.

Mint Janzsó Mónika terü-
leti munkatárstól megtudtuk, 
az ételosztást többek közt a 

horvát nemzetiségi önkor-
mányzat, érdi vállalkozók – 
vágóhíd, zöldséges, autósis-
kolák –, illetve Pulai Edina 
önkormányzati képviselő 
(Jobbik) támogatta, és ön-
kéntesek is segédkeztek az 
ebéd elkészítésében és a ven-
déglátásban.

– 2010 decembere óta tar-
tunk ételosztást, és ez a har-
madik év, hogy szilveszter 
napján vendégeljük meg az 
érdieket. Már nem mi kértük 
meg támogatóinkat, hanem 
ők maguktól ajánlották fel se-
gítségüket, ami nagyon jól-
esett. Négyszáz adag ételt 
főztünk, és ez bizony el is fo-
gyott – zárta szavait a Vörös-
kereszt munkatársa.

Pulai Edina kezdetektől tá-
mogatja a szervezet ételosztó 
akcióját. Mint lapunknak el-
mondta, nagyon jó dolog má-
soknak örömet szerezni: sok 
munka, de lelkileg nagyon fel-
tölti az embert.

– Választhatunk a szilvesz-
teri utazás, szórakozás és a 
kora reggeltől tartó ebédfő-
zés között. Mivel évről évre 
találkozom ugyanazokkal az 
önkéntesekkel, láthatóan so-
kan inkább ez utóbbi mellett 
döntenek, hiszen nemcsak az 
nagyon jó érzés hogy segíthe-
tünk és érezhetjük a megven-
dégeltek háláját, hanem az 
együttlét, a közös pillanatok 
átélése is – tette hozzá a kép-
viselő. n ÁdÁM

Alig több mint egy hónap, és 
dobogóra állnak Érd – és kör-
nyéke – legszebb lányai, akik 
harmadik alkalommal vetél-
kednek majd a koronáért.

A III. Érd Szépe szépségki-
rálynő-választás döntőjében 
tizenöt, zömmel érdi hölgy in-
dul majd, őket a december 18-
ai válogatón választották ki a 
Club Spatenban – tudtuk meg 
Bada Zoltántól, a verseny ala-
pító szervezőjétől, aki Tórizs 
Hajnalka versenyigazgatóval 
mindent megtesz azért, hogy a 
lányok és a közönség egyaránt 
jól érezze magát.

– Idén is gyönyörű hölgyeket 
láthatunk majd a február 20-ai 
gálán, amit a Szepes Gyula 
Művelődési Központban ren-
dezünk meg, 19 órától. Lesz 

sztárvendég és különleges 
meglepetéssel is készülünk 
azoknak, azok eljönnek a dön-
tőre. Most, hogy a válogatón 
már túl vagyunk, teljes gőzzel 
zajlik a felkészülés: januárban 
fotózás, februárban pedig két 
próbanap vár a hölgyekre – 
tette hozzá Bada zoltán, aki 
elmondta azt is: a III. Érd Szé-
pe választást is nagyon sok 
cég, vállalkozó támogatja, így 
a már megszokott magas szín-
vonalú műsorra számíthatnak 
a nézők.

Aki kíváncsi Érd harmadik 
szépségkirálynő-választásá-
ra, a gálára hamarosan meg-
válthatja a jegyét a művelő-
dési központban, illetve a 
Domi Tours utazási irodá-
ban. n Á. K.

Mivel minden páratlan héten szoktak találkozni, 
az új esztendő első hete sem múlhatott el a 
Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub összejövetele 
nélkül az Érdligeti Iskolában.

Az év első klubnapján 
Simó Károly alpolgármes-
ter (Fidesz–KDNP), az Idős-
ügyi Tanács elnöke is elláto-
gatott hozzájuk, aki köszön-
tőjében kiemelte, hogy a ta-
valyi év végén újjáalakult 
tanács célul tűzte ki, hogy 
szorosabbra fűzi a kapcsola-
tot a városban működő 
nyugdíjasklubokkal annak 
érdekében, hogy a települé-
sen élő idősekhez eljussa-
nak az őket érintő informá-
ciók, és a városvezetés is tá-
jékozódjon a szépkorúak 
igényeit illetően.

Ezt követően Druzsin Jó-
zsef klubvezető röviden be-
számolt a múlt év programja-
iról: szinte minden hónapban 
volt egy-két jelentős rendez-
vényük. Többek között ven-
dégük volt az érdi zeneiskola 
vonósnégyese, rendeztek far-
sangi mulatságot, s hasznos, 
bűnmegelőzési előadást tar-
tott náluk Szilágyi Natália 
rendőr főtörzsőrmester. Em-
lékezetes kirándulást tettek 

Bakonybélbe, Gyöngyöspatá-
ra, Máriabesnyőre és Gödöl-
lőre, majd zebegénybe és 
Börzsönybe. Augusztusban 
még egy felejthetetlen „falu-
si” lakodalmon is részt vet-
tek, amit a klubtagok megle-
petésként szerveztek a 60. 
házassági évfordulójukat 
ünneplő Druzsin házaspár-
nak. A klubvezető arról is 
beszámolt, hogy régebbi 
klubtagjaikat is meglátogat-
ták tavaly, akik a martonvá-
sári idősek otthonában él-
nek.

– Ma az új esztendőt ünne-
peljük, de nekünk minden 
klubnapunk ünnepnek szá-
mít, mert olyankor együtt 
lehetünk és nagyszerű kö-
zösségben tölthetjük el ezt a 
pár órát – fogalmazott 
Druzsin Józsefné, aki a ren-
dezvényre másfél órával 
előbb érkezett, hogy feldí-
szítse az iskola ebédlőjét. – 
Ez is hozzátartozik a klub 
vezetéséhez, s mi szívesen 
tesszük, mert rengeteg sze-
retetet kapunk cserébe, és 
mindig akad segítség is – 
tette hozzá mosolyogva.

Persze, senki sem érke-
zett üres kézzel: sós és édes 
süteményekkel, üdítőkkel 
teltek meg az asztalok, hi-
szen finom falatok nélkül 
nem ünnep az ünnep. n BE

Bővebb információkat a rendezvény honlapján, illetve Facebook-
oldalán kaphatnak az érdeklődők: www.erdszepe.hu, www.
facebook.com/erdszepe.

Megvan a tizenöt döntős

Elsősorban a jó társaság kedvéért szeretnek ide járni, de a tartal-
mas időtöltés is vonzó számukra

Évadnyitó a nyugdíjasklubban

Janzsó Mónika felügyeli a szilveszteri babgulyást. Négyszáz adag 
fogyott végül

Folytatódik az adventi ételosztás
Januárban is folytatódik az 
egyházak és a Szociális Gon
dozó Központ közös akciója: 
vasárnaponként 250 adag 
meleg étellel várnak minden
kit a gondozóközpont Budai 
úti udvarában, délután 1 órá
tól. Január 17e az egyetlen 
kivétel: előző nap, azaz most 
szombaton az Érdi Fidesz 
szervez ételosztást az Össze
fogás Egyesület székháza 

előtt, 10 órától – tudtuk meg 
Paróczai Zoltánnétól, a habili
tációs központ tagintéz
ményvezetőjétől.
– Sajnos, az emberek figyel
me főként az adventi idő
szakban fordul az elesettek 
felé, pedig a tél nem ér véget 
az óévvel. Köszönettel vesz
szük minden segítő szándé
kú ember támogatását, a ha
bilitációs központ Emberi 

Hang Alapítványán keresztül, 
ételosztás megjelöléssel, a 
1 0 4 0 3 1 3 6  3 1 3 0 5 3 3 2 
00000000 számlaszámra – 
mondta a tagintézményve
zető, hozzátéve: hogy febru
árban lesze ételosztás, azt 
még nem tudják, egyelőre 
csak a 7ei alkalom biztos: ek
kor dobozolva vehetik át, il
letve házhoz szállítva kapják 
az ebédet a rászorulók, vagy
is helyben nem lehet majd 
elfogyasztani.

Karácsonykor, szilveszterkor is jutott meleg étel

Jótékonyhák Érd utcáin

Meghívó – Pozivnica
Érdi Rác Bálra

Az Érdi Horvát önkormányzat tisztelettel meghívja önt, családját és ba-
rátait 2016. január 30-án, szombaton este 18.30 órakor kezdődő, hagyo-

mányosan megrendezésre kerülő Rác Bálra.

Helyszín: Finta Rendezvényház (2030 Érd, Velencei út 29.)

Fellépők:
Zorica Tánccsoport Ercsiből, mely 2015-ben a Népek Tánca versenyen ki-

emelt arany minősítést ért el,
Igraj Kolo érdi rác hagyományőrző tánccsoport

Délszláv Koló zenekar Tökölről, mely már bejárta szinte az egész világot, 
és nemcsak koló zenével, de hagyományos báli tánczenével is szórakoztatja 

vendégeinket.

Belépő: 1999 Ft. A bál jellege batyus bál, de a helyszínen büfé üzemel, mely 
finom ételekkel és italokkal várja vendégeinket.

Sorsolásra tombolatárgyakat elfogadunk. A helyfoglalás érkezési sorrendben 
történik, de lehetőség van nagyobb társaságok esetén asztalfoglalásra is.

A helyszínen csak korlátozott számban váltható belépőjegy.

Jegyek elővételben vásárolhatók:
Antunovits Antal: 20-363-8498

Weszelovits Istvánné: 20-371-6566
Nagy Istvánné: 30-862-2488

Mindenkit szeretettel várunk!
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(Folytatás az 5. oldalról.)
Kezdett jobb idő lenni, be-

vagoníroztak megint ben-
nünket, és visszahoztak Sze-
gedre, a Csillag börtönbe. 
Oda is benyomták a három-
ezer embert. Ott szerencsére 
volt két artézi kút a táborban. 
Legalább jó vizet ittunk. 
A koszt ott se volt kielégítő. 
Két ács kollégánk volt ott, 
akik összevertek egy ilyen 
malterosládát, abban hord-
tunk száz embernek nem tu-
dom hány liter forró vizet, és 
arra ilyen kis merőkanál 
olajat rálöttyintettek, a vége 
felé volt benne döglött lótüdő 
is, megettük, nem volt semmi 
bajunk tőle. Kenyeret kap-
tunk, sokszor én vállaltam a 
kenyérért a lemenetelt a rak-
tárba. Nem volt világítás, kát-
ránypapír csíkokat téptek és 
azzal világítottak. Dobálták 
a kenyeret. Tizenhárom em-
ber volt, nem is tudom, hány 
kilós kenyeret dobtak oda, 
mindig sikerült a kabát alá 
becsúsztatnom egy kenyeret, 
mert sötét volt hajnalban, az 
őr nézte, megszámolta és ak-
kor még egyet dobott, nem 
vette észre, és így tartottam 
magam, hogy volt tartalék. 
Igen ám, de mikor föltettem a 
polcra, mert nem bírtam 
meg enni, lementem az artézi 
kútra vizet inni, mire vissza-
jöttem, már nem volt meg a 
kenyér, mert ellopták.

Szegeden aztán minden éj-
jel fertőtlenítőbe vittek ben-
nünket. Le kellett vetkőz-
nünk meztelenre, összekötni 
a ruhát csomóba, és berak-
ták egy kemencébe. Eléget-
tek mindent. Az alsónadrá-
gom már olyan volt, hogy 
csak a madzagja volt meg. 
A kabát is összesült, és ott a 
fertőtlenítőben kiszúrtam, 
hogy ott volt egy német tiszt, 
német ruhában. És ezek kü-
lön kaját kaptak, külön kosz-
tot. Volt, aki a konyhára járt, 
volt a jugoszláv konyha, volt a 
magyar konyha. A jugoszláv 
konyhára jártak fát vágni a 
horvát származásúak. Volt 
négy társam, azt mondják, 
hogy te nem jöhetsz velünk, 
mert te sváb vagy. Én akkor 
egyedül elmentem a fertőtle-
nítő felé, s látom, hogy a 
nagydarab német tiszt a csaj-
kából – sózott marhahús volt 
– falatozott. Németül tudtam 
beszélni, mondtam neki, 
hogy adjál valamit, mert éhes 
vagyok. Körülnézett, hogy 
nem látja-e valaki, add ide a 
csajkát, és az övéből belevág-
ta az enyémbe. Hamar a ka-

bát alá, és mentem föl a kör-
letbe. A másik konyhán, akik 
ott álltak sorba, azt gondol-
ták, hogy kapnak valami ka-
ját, azt mondták: nézz oda, ez 
már megint szerzett valamit.

És a magyar konyhán Vasil 
volt a főszakács, és mondja 
nekem, mert már bizalmasan 
mondta, hogy szerezzél ne-
kem civil ruhát. Hát mondom, 
megpróbálok. A  mi száza-
dunkban volt egy pesterzsé-

beti, a fegyvergyárban dolgo-
zott, fejes ember lehetett, tő-
lem idősebb volt, és mondom 
neki, hogy nem akarsz-e ka-
ját kapni? – Hát dehogynem. 
Akkor meg kell válni a ruhá-
tól, a magyar ruhától. Elő-
ször levették róla a télikabát-
ját. A  télikabátra fehér folt 
volt rávarrva, nem volt hibá-
ja, csak ő rávarrta, hogy lás-
sák, hogy hibás a ruha. És az 
orosz kiszúrta egyszer egy 
létszámolvasásnál, és bedug-
ta az ujját a folt mögé, és le-
tépte és látta, hogy nem hi-
bás, és levette róla a télikabá-
tot, és kapott egy köpenyt, 
magyar köpenyt. Nézz ide, 
azt mondja, hogy nézek ki. 
Hosszú volt az ujja és a hosz-
sza. De gyönyörű szürke öltö-
nye volt. Hát, mondom, meg-
kísérlem, talán belemegy 
abba… Levittem a konyhára. 
Mondtam a Vasilnak, hogy itt 
a páciens. Nézte a ruhát, néz-
te és próbálta a kabátot. Ki-
csit szűk volt neki, szoros is, 
de azt mondta, jó lesz. Mind-
járt kaptunk egy vekni ke-
nyeret, egykilós lehetett. És 

akkor ahányszor mentünk – 
mert a csajkámat ellopták, és 
egy ilyen kibli volt az ételhor-
dó, azt beadtuk az ablakon, 
(kis lyukak voltak az ablakon 
és azon adott ki) este meg 
mondta, hogy gyertek teára. 
Desztillált vízből meg falevél-
ből volt a tea. Mondom, mégis 
forralt víz, az is valami. Az 
egyik haverom, aki a szom-
széd barakkban lakott, azt is 
elhívtam: gyere, mondom, 

iszunk jó teát. Én beadtam és 
vissza is kaptam a kiblit, ő be 
akarta adni, de hátul egy fe-
hér karszalagos magyar ka-
tonaruhás rab seprőnyéllel 
fejbe vágta. Magyar a ma-
gyart. Az oroszok nem bán-
tottak. A barátom mondogat-
ta, hogy mit csináljak a teám-
mal, aztán felment a körletbe. 
Én meg fogtam magam és át-
mentem a jugoszláv konyhá-
ra is. Mert mikor kivittek Sze-
geden a fürdőbe, néha volt 
ilyen akció, akkor dobálták a 
civilek a cigarettát. Véletle-
nül olyan csomag került hoz-
zám, ilyen mahorka, ami a 
dohánynak a csutája volt így 
egy stanicliban, azt kaptam 
és elvittem a jugoszláv sza-
kácsnak. Örült. Nála cukros 
tea volt. Így tengődtünk.

Aztán május vége fele be-
jött egy magas rangú orosz 
tiszt, és kettes sorba a fiata-
lokat beállították. Kérdezték, 
hogy kerültél ide? Én mon-
dom – a Vasil tolmácsolt –, az 
oroszok hajtottak el. Azt 
mondta, hogy nem mész 
haza, ha ezt mondod! Helyes-

bített: a németek hajtottak el! 
Előttem állt, szintén egy 
szomszéd gyerek, fél évvel 
volt idősebb. Én ’28-as vol-
tam, ő ’27- es. Így a hátsó sor-
ba állt, kiugrott. Nem kellett 
megmondani, mikor szület-
tél, szemre kiszedte a tiszt. 
Mondtam neki, hogy menj a 
másik végére, de ott is félre-
lökte, annyira tudta, hogy 
hány évesek vagyunk. És ak-
kor összeszedtek bennünket, 

olyan 40–50 fiatal korút. Má-
sik helyre vittek. Ott a kony-
ha fölött volt egy nagy terem, 
oda beraktak bennünket egy 
pár napra. Ott jó volt, mert a 
meleg is jött föl. És kivittek 
onnan a papi birtokra. Újsze-
geden volt. Ott apácák vettek 
gondozásba bennünket. És 
olyan kis cellák voltak, ahol 
az apácák laktak. Föltöltöt-
ték szalmával rendesen, fél 
méter szalma volt ott. Heve-
résztünk, és jó konyhájuk 
volt. Spenótot kaptunk már 
akkor, május végén, sült sza-
lonnát, tükörtojást. De ez a 
kaja nem dukált nekünk, fel-
fújódtunk mindig estére, 
mert a száraz gyomor nem 
bírta ezt emészteni. És két 
hétig ott voltunk. Ott is egy 
páran meghaltak. Aki kapott 
látogatót, hozták a hazait, 
sonkát, ezt, azt, aki megevett 
mindent egyszerre, kettőt 
fordult a saját tengelye körül 
és meghalt. Egy diósdi uno-
katestvérem is így halt meg. 
Megette a mákos bejglit, meg-
ivott két deci rumot, hozta a 
nővére. Kettőt pördült és 

meghalt a hazajövetel előtt. 
Na, ott két hétig voltunk, föl 
akartak javítani bennünket 
propagandának, hogy ami-
kor hazaérünk, jó kinézé-
sünk legyen, de két hét alatt 
nem lehetett, még egy mala-
cot se lehet fölhizlalni két hét 
alatt.

Aztán kivittek bennünket 
a vasúthoz, fölültettek a vo-
natra, és az apácák kísértek 
bennünket Ceglédig. Ez már 
június eleje volt. Cegléden el-
engedtek bennünket, és olaj-
tartályokon jöttünk be Pest-
erzsébetig. Onnan nem volt 
tovább sín, gyalog jöttünk. 
A Petőfi hídon át, majd a fe-
hérvári úton mentünk szépen 
haza. Ketten voltunk, egy fo-
cistával. Amikor Érd határá-
ba értünk (Szederfás Római 
útnak nevezték), a szederfák 
húsz méterre voltak egymás-
tól. Annyira fáradtak vol-
tunk, hogy minden szederfá-
nál le kellett ülni. Én hátulról 
mentem be az udvarba, se 
kerítés, se gazda – apám gaz-
dálkodó volt – állatállomány 
abszolút semmi, mindössze 
egy házinyúl. Anyám beköl-
tözött egy helyiségbe a sógor-
nőmmel és a két pici gyerek-
kel, meg a szomszédasszo-
nyunkkal (nagynénénkkel), 
mert bombatalálat érte a há-
zukat, és néztem, néztem, 
hogy jó helyen járok? Mind-
járt levetkőztetett a mama az 
udvaron, másik ruhát adott 
(a szomszédét, aki meghalt). 
Ahogy kitettük a lábunkat, 
láttuk, hogy minden ajtó fel-
törve. Én gyakran bejártam 
haza a lovaknak takarmá-
nyért, és nézem, minden ajtó 
felszakítva, és az összes hét-
köznapi ruha elvive. Szeren-
csére bátyáimnak voltak ru-
háik meg csizmáik, minden.

A szomszédban volt két 
ember. Az egyik sánta volt az 
egyik lábára, a másik vak 
volt az egyik szemére, és 
ezek jártak állandóan, még a 
kerítésünket is eltüzelték. El-
ástunk a mamával négy zsák 
vetőkrumplit, hogy tavasszal 
legyen. Megtalálták. Jártak 
ilyen szigonnyal az oroszok 
is. Az oroszok nem vitték el, 
hanem a szomszéd igen, on-
nan főztek. Apám kereske-
dett fával, szénnel, volt egy 
társa. Mindig az erdőgazda-
ságból hozatott haza szer-
számfának valót, a kocsihoz. 
A ház falához volt állítva, a 
szomszéd mindet elvitte. Hát 
erre az állapotra érkeztem 
haza.

n URBÁN lÁsZlÓ

Hetvenegy esztendeje történt, hogy több mint háromezer érdi és kör
nyékbeli férfit málenkij robotra hajtottak a Szovjetunióba. Legtöbben a 
gyűjtőtáborokban vagy a munkatelepeken életüket vesztették, alig páran 
tértek haza. Az elhurcoltakra emlékeztek vasárnap gyászmisével és isten
tisztelettel, koszorúzással és különleges műsorral.

Érd több ezer férfit veszí-
tett el 1945 januárjában, ám 
erről a rendszerváltás előtt 
nem lehetett beszélni. Csak 
évtizedekkel később, 1998-
ban avatták fel a városi em-
lékművet a Magyar Földrajzi 
Múzeum épülete előtt: Do-
monkos Béla szobrát, amit 
minden esztendőben megko-
szorúznak az elhurcoltak 
érdi emléknapjához, január 
8-ához legközelebb eső va-
sárnapon.

Idén január 10-én emléke-
zett a város. Korán reggel az 
áldozatokért tartottak szent-
misét az újvárosi Jézus Szíve 
templomban, majd istentisz-
teletet a Kálvin téri reformá-
tus templomban. Ezt ünnepé-
lyes koszorúzás követte Do-
monkos Béla emlékművénél. 
Az összegyűlteket T. Mészá-
ros András polgármester 

köszöntötte, felelevenítve az 
elhurcolt férfiakat ért meg-
próbáltatásokat.

– Szent kötelességünk, 
hogy a hetvenegy éve történ-
tekre mindig emlékezzünk, 
és megtanítsuk ezt a fiata-
loknak is. Mindenütt, ahol ez 
a gyalázat megtörtént, emlé-
keznünk kell a mártírokra, 
és nem engedhetjük meg, 
hogy a túlélők elmúlásával 
elmúljon a felelősség is, nem 
feledkezhetünk meg a mártí-

rokról és a hősökről, és a tet-
tesekről, bűnösökről sem. 
Ennek érdekében az idei esz-
tendőben az Érdi Televízió a 
Magyar Földrajzi Múzeum 
szakmai segítségével olyan 
dokumentumfilmet kíván ké-
szíteni, ami örök időkre meg-
őrzi ezeknek az embereknek 
az emlékét – jelentette be a 
polgármester.

Pergel Antal történész, a 
„Malenkij robot” Emlékbi-
zottság elnöke megemléke-
zésében először az 1945 ja-
nuárjában bekövetkezett 
események történelmi előz-
ményeit vázolta fel.

– Békés polgári személyek 
tömeges elhurcolása a hábo-
rús körülményekkel sem iga-
zolható, még kevésbé kegyet-
len fogva tartásuk, rabszol-
gamunkára kényszerítésük, 
meggyilkolásuk. Az Érdről 
és környékéről elhurcoltak 
sorsa azt mutatja: életükben 
és halálukban is példát állí-
tottak nekünk s az utókor-
nak. Nem vesztették el hitü-
ket, és egy embertelen rend-
szerben emberek maradtak 
– zárta szavait a történész.

Domonkos Béla szobránál 
a város, illetve az emlékbi-
zottság vezetése, dr. 
Aradszki András államtit-
kár, az Ifjúsági Önkormány-
zat, valamint a pártok, civil 
szervezetek, intézmények 
képviselői, illetve a leszár-
mazottak főhajtással és vi-
rággal emlékeztek meg az 
elhurcoltakról.

Az ünnepi program a Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-
pontban folytatódott. Pikali 
Gerda és Rékasi Károly 
színművészek idézték fel az 
érdi és környékbeli lakosok 
szenvedéseit, a túlélők visz-
szaemlékezései alapján, az 
elhurcolt férfi és az itthon 
maradt asszony szemszögé-
ből. A Magyar Földrajzi Mú-
zeum két munkatársa, Lend-
vai Timár Edit és Lehoczki 
Zsuzsanna által gyűjtött 
szemelvényeket Tollár Mó-

nika dramaturg állította 
színpadra. Az elhurcoltak 
szenvedéseiről szóló történe-
teket dolgoztak fel a Gárdo-
nyi iskola tanulói is, dr. 
Srágliné Molnár Beáta ta-
nárnő irányításával: a meg-
rázó előadást másodízben 
láthatta az érdi közönség. A 
megemlékezésen közremű-
ködött a Szirmok Érd Városi 
és Pedagógus Női Kar is.

A rendezvényt követően a 
közönség a Magyar Földraj-
zi Múzeumban megtekint-
hette az elhurcoltak emléké-
re rendezett kiállítást, 
amely még október 21-én, a 
Szabadulás nélkül címmel 
rendezett konferencia alkal-
mából nyitotta meg kapuit, 
és májusig látható a múze-
umban.

n ÁdÁM KaTalIN

Páyer Ferenc visszaemlékezése elhurcolására Életükben és halálukban is példát állítottak nekünk

Emlékezett a város

„Aki kapott látogatót, hozták a hazait, sonkát, ezt, azt, aki megevett mindent egyszerre, kettőt fordult a 
saját tengelye körül és meghalt”

Kereszt az út mentén
1994ben nyolc túlélő keresztet állított fel az Eszes család 
földjén, az Ercsibe vezető út mentén – ezen az úton hajtot
ták a halálba az érdi férfiakat. Több mint húsz esztendeje 
koszorúzzák meg a keresztet a túlélők, illetve családtagjaik, 
barátaik január 8án. Idén Szabó Mihály görögkatolikus 
parókus is részt vett a megemlékezésen: mint hangsúlyozta, 
az elhurcoltakban bizonyosan volt kitartás, bátorság, küzde
ni tudás és egymással szembeni szolidaritás, így tudták vé
gigküzdeni, és ha kellett, győztesen befejezni a földi életet 
– győztesen, mert volt idejük tudatosan felkészülni a halálra.
Kevesen, de voltak, akik hazatértek, mint például a kereszt 
felállítását kezdeményező Eszes Vendel. Leánya, Mária – a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – is részt vett a 
koszorúzáson. Mint lapunknak elmesélte, édesapja négy 
évig volt a Szovjetunióban, míg nagybátyja három és fél 
évet. Édesapja az élményeiről nem beszélt a családnak, de 
évente ellátogattak Máriaremetére, az ország több pontjá
ról származó túlélők találkozójára.

Hiánypótló kötet és IRKA-versek
A tavalyi konferencia nemcsak tudományos igényű, hanem 
hiánypótló is volt, előadói pedig szakértői a témának. Mint 
Lendvai Timár Edittől, a konferencia főszervezőjétől megtud
tuk, az előadások idén szeptemberben könyv formájában is 
megjelennek; a kötet érdi visszaemlékezéseket is tartalmaz 
majd. Mint Lendvai Timár Edit hangsúlyozta: ilyen volume
nű könyv az Érden történtekről korábban még nem jelent 
meg.
Nemcsak ez a kötet, hanem érdi irodalomkedvelők tollából 
származó versek is születtek az elhurcoltak emlékezetére. Ez 
utóbbiakat az IRKA pályázatára nyújtották be, és a legjobb 
három alkotást éremmel díjazták. A nyertesek nevét a ren
dezvényen ismertette Pergel Antal: az első helyezett Habos 
László lett; a Szótlan című alkotást Kolozsi Gábor Norbert, az 
egyik túlélő dédunokája olvasta fel. A fiatalember a koszo
rúzáson is részt vett: akkor dédapja, Soproni Rezső versét 
szavalta el, amely 1948ban született, címe: Karácsony a lá
gerben.

Amit nem lehet elmondani
Soproni Rezső halála előtt, mintegy tíz esztendővel könyvet is írt, amit a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárra hagyott. Művéből a Magyar Földrajzi Múzeum kötetében is szerepelnek majd 
részletek. Lánya, Hunyadi Ferencné Soproni Márta lapunknak elmesélte: édesapját 16 eszten
dősen hurcolták el, és csak 9 év múlva láthatta viszont szülővárosát. Az átélt viszontagságok
ról évtizedekig hallgatott, csak írásban vallott szenvedéseiről.
– Magába vonulva dolgozott, kevés történetet mesélt el nekünk. Őt egyébként nem a többi
ekkel vitték el, hanem pár hónappal később: apukám levente volt, nagymamám rejtegette 
otthon. Egyszer lépett ki a kapun, máris besúgta valaki, lefülelték, vitték a többi elfogott le
ventével együtt. Elhurcolták a nagybátyámat és a nagyapámat is. Apám a fivérével többé nem 
találkozott, mivel ő még Temesváron elpusztult, súlyosan beteg nagyapámat viszont egy em
berséges tiszt hazaengedte: a bot, amellyel Érdre visszavergődött, a múzeumi kiállításon lát
ható – zárta szavait Hunyadi Ferencné.

1994-ben nyolc túlélő keresztet állított fel társaik emlékére

T. Mészáros András: „nem feledkezhetünk meg a mártírokról és a 
hősökről, és a tettesekről, bűnösökről sem”
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Alig telt el néhány nap az új évből, s az Érd női 
kézilabdacsapata már három meccsen is túl van. 
Az NB Iben az Ipress Center Vácot, a Kupagyőzte
sek Európa Kupája nyolcaddöntőjében a holland 
SERCODAK Dalfsent gyűrte le Szabó Edina gárdája. 
Az NB I tizenharmadik fordulójában rendezett Győri 
Audi ETO KC–ÉRD mérkőzést pedig tegnap, lapzárta 
után játszották.

Ipress Center Vác–ÉRD
A női kézilabda NB I „tavaszi” 

idénye igen hamar elrajtolt, mi-
vel néhány nappal az új év kö-
szöntése után megkezdődött a 
harc a rájátszásba jutásért. 
Ugyan a 2015/2016-os szezon-
ban már az eddigi négy helyett 
nyolc csapat jut be a rájátszás-
ba, ám nem mindegy, hogy az 
alapszakaszban hányadik he-

lyen végeznek, hisz az első a 
nyolcadikkal, a második a hete-
dikkel, a harmadik a hatodikkal 
a negyedik pedig az ötödikkel 
játszik. Jelen állás szerint a cím-
védő FTC-Rail Cargo Hungaria 
és a Győri Audi ETO mögött óri-
ási harc dúl, mivel az Érd mellett 
a Dunaújvárosi Kohász KA, a 
Siófok KC és a Vác küzd az elő-
kelőbb helyekért.

Ebből a szempontból is kulcs-
fontosságú meccs volt az Érd 
számára a Vác elleni, amit csak 

fokoz, hogy az idei kiírás nyitó-
fordulójában az Érd hazai pá-
lyán 18–16-ra kikapott a duna-
kanyariaktól, így ezen a találko-
zón vehette vissza elhullajtott 
pontjait.

Mindkét csapatnak nehezen 
indult a gólgyártás, ám amikor 
megtört a gólcsend, beindult a 
gyár. A védekezéssel a meccs 
elején nem volt baj egyik oldalon 
sem, ám ahogy jöttek a gólok, a 

hazaiak válogatott kapusa, Bíró 
Blanka egyre bizonytalanabbá 
vált, amit tetézett, hogy a váciak 
egy hármas emberelőnyt sem 
tudtak kihasználni. Eközben a 
másik válogatott, Janurik Kin-
ga és az előtte álló védelem egy 
nyolcperces időszakra áthatol-
hatatlan falat alkotott, így 5–6-
ról 5–12-re lépett el az Érd, s a 
szünetben már győztest is lehe-
tett volna hirdetni.

Azért „presztízsből” még le-
játszották a második játékrészt 

a felek, de a hat-hétgólos különb-
ség végig megmaradt, és az Érd 
27–20-ra múlta felül a Vácot.

A bajnokság szempontjából 
egy kulcsfontosságú meccsen 
győzött az Érd, amely ugyan az 
ötödik a tabellán, de csak két 
pont a hátránya az egy meccsel 
többet játszó, harmadik Dunaúj-
várossal szemben.

SERCODAK Dalfsen  
–ÉRD

A nemzetközi porondon a ha-
zaihoz hasonló győzelmet ara-
tott az Érd. Szabó Edina gárdája 
a Kupagyőztesek Európa Kupá-
ja nyolcaddöntőjében egy régi 
ismerőshöz, a holland 
SERCODAK Dalfsenhez látoga-
tott, amelyet a 2013/2014-es 
KEK-ben ugyan nehéz párharc-
ban, de kiejtett az akkori Érd. 
Ezúttal viszont szó sem volt ne-
hézségről. Tudva azt, hogy az 
Érdnél nagy volt a játékosmoz-
gás a nyáron, még meglepőbb, 
hogy a Dalfsen két évvel ezelőtti 
keretéből egy játékos maradt 
csak meg, a holland válogatott 
játékosok külföldre igazoltak, a 
2014-es Európa-bajnokságon 
szereplő hat játékosból egy sem 
maradt. A párharcbeli esélyeket 
tovább döntötte az Érd felé, hogy 
a hollandok tétmeccset utoljára 
novemberben játszottak.

Az odavágó meglehetősen 
gyorsan indult, az Érd szélsői-
nek lerohanásaiból 2–0-ra, 
majd a tizenegyedik percben 
9–4-re vezetett. Ha azt írtuk, 
hogy a Vác elleni meccsen a fél-
időben, akkor a Dalfsen ellen 
már húsz perc után ítéletet le-
hetett volna hirdetni, az öt ha-
zai gólra tizenöttel felelt az Érd, 
és a hollandoknak nem volt el-
lenszerük Fekete Bozsanára 
és Katarina Krpezs-Slezákra, 

akik az első félidei tizennyolc 
gólból tizenkettőt vállaltak. A 
második játékrész itt is formali-
tás volt, ehhez mérten Szabó 
Edina ismét lehetőséget adott a 
fiataloknak, akik a 30. és az 54. 

percben remek védekezéssel 
rukkoltak elő, mivel huszon-
négy perc alatt csupán három 
gólt kaptak, igaz a támadások 
hagytak némi kivetnivalót ma-

guk után, mivel csak hét gólt 
lőtt az Érd. Az utolsó percekben 
kozmetikázott az eredményen 
a Dalfsen, de a szombaton, 
18.30-tól kezdődő Érd Aréná-
ban rendezett mérkőzésen né-

hány felnőttel kiegészülve a ju-
nior csapat is továbbjuttatná az 
Érdet köszönhetően hollandiai 
27–20-as sikerének.

n doMoNKos BÁlINT

Idén immár nyolcadik al-
kalommal, hagyományosan 
az érdi Batthyány Sportisko-
lai Általános Iskolában ren-
dezett maratoni röplabda-
torna indította el az évet Ér-
den, amikor az adott év-
számnak megfelelő perc-
hosszúságig játszanak a 
röplabda szerelmesei. A ma-
ratoni versenyt jó taktikával 
és nem mellesleg drámai 
végjáték után a Gépállat SC 
nyerte meg.

Az új esztendőben január 
elsején pontban éjfélkor indult 
útjára a labda a Batthyány Is-
kola tornacsarnokában, ahova 
– ha csak két napra is – tizen-
hat csapat közel kétszáz ver-
senyzője költözött be. A kezdés 
után a szilveszteri bulik elle-
nére még élénk volt a mezőny, s 
a két meccspálya mellett a kö-
zépső bemelegítőpályán is zaj-

lott az élet. Ahogy azonban 
teltek a percek, órák, egyre 
inkább kezdett kirajzolódni az 
arcokon a fáradtság. Mivel a 
csapatok meccsei között csu-
pán néhány óra eltérés volt, a 
legtöbben nem tudtak megfele-
lően regenerálódni, relaxálni, 
hacsak nem választottak 
olyan taktikát, mint a győztes 
Gépállat SC, náluk minden 
meccsen hatan játszottak, s a 
két cserejátékos pihent, így az 
öt-hatórás pihenő már elegen-
dőnek bizonyult számukra. 

Noha számos röplabdázó a 
holtpont után még erőt vett ma-
gán és felszívta magát a követ-
kező meccsre, többeken majd-
hogynem a végső kimerülés 
jelei mutatkoztak. Ennek elle-
nére a 2016 perc, a röplabdá-
zás ünnepe névhez méltóan, 
ugyanakkor harcos, izzadt-
ságszagú hangulatban telt. 

Abba pedig még belegondolni 
is nehéz, hogy egy csapat ösz-
szesen nyolcszor hatvanöt per-
cet játszott, de ha hozzávesz-
szük, mindezt másfél nap, pon-
tosabban harminchárom óra, 

harminchat perc alatt teljesí-
tették, az legalább egy kalap-
emelésnyit megérdemel. 

Önmagában ilyen vagy eh-
hez hasonló rendezvényt nem 
mindennap lát az ember, de az 
még ritkább, hogy egy ilyen 
torna végjátéka ekkora drá-
mát tartogasson. Történt 

ugyanis, hogy a Torrente ját-
szott az Ádi és a mókusokkal, 
ahol előbbi csapat bármilyen 
arányú győzelme esetén meg-
nyeri a tornát, ellenkező eset-
ben a Gépállat SC nyer. A 

Torrente korábbi hét meccsé-
ből hatot 3:0-ra nyert, a hetedi-
ken kiélezett találkozón ma-
radt alul 2:1-re a Darazsak el-
len, ami egyrészt kirívóan jó 
teljesítmény, másrészt minden 
bizonnyal hihetetlen energiá-
kat emésztett fel. A Torrente 
már a végső győzelem kapujá-
ban állt az Ádi és a mókusok 
ellen, amikor az első szettet 
megnyerte, ám ezt követően a 
második játszmában kezdett 
teljesen elkészülni erejével, 
majd amikor már minden 
résztvevő őket nézte, akkor a 
nagy teher alatt összeomlot-
tak.

Dömötör László, a Delta 
RSE Érd elnöke, az esemény 
főszervezője a harmadik szett 
közepén, amikor a Torrente 
ment két ponttal, elkezdett 
visszaszámolni, merthogy öt 
perc volt hátra a tornából. Ez 
az öt perc a legnehezebb öt 
perc lehetett, hisz 16:14-ről ka-
pott nyolcat és csupán kettőt 
szerzett a Torrente, amely 

drámai hajrában bukta el a cí-
met, s utolsó szettbeli 22:18-as 
vereségével a Gépállat SC ke-
zébe adta a trófeát. 

– Nagy létszámban, nagyon 
jó hangulatban és verseny-
szellemben telt el ez a 33 óra 
és 36 perc – értékelte lapunk-
nak a tornát Dömötör László. 
– Már nyolcadik éve csináljuk, 
tavaly óta két pályán, végig 
kiélezett küzdelmek vannak. 

Mindig január első hétvégéjén 
tartjuk ezt a tornát, így elég 
nehéz mozgósítani az embere-
ket, de így is tizenhat csapat 
jött össze, közel kétszáz spor-
tolóval és vendéggel. Ennyi 
ideig játszani nem piskóta, 
kihívás a sportolóknak, a ren-
dezőknek. Az a tudat, hogy 
közel kétszáz embernek tud-
tunk egy különleges szórako-
zási, sportolási lehetőséget 
biztosítani büszkeséggel tölti 
el az embert – mondta a fő-
szervező.

– Nem tudom megfogalmaz-
ni, azt mondanám, hogy eléggé 
– válaszolta Schmidt Andrea, 
a Gépállat SC játékosa arra a 
kérdésünkre, hogy mennyire 
fáradt, míg Müller Vilmos, 
szintén a győztes csapat tagja 
elmondta, hogy mivel volt cse-
réjük, végig tudta aludni az éj-
szakát, így „ő teljesen jól van”. 
Úgy tűnik, ez a következő, 2017 
perces tornára jelentkezőknek 
is egy jó stratégia lehet.

n doMoNKos

Ha január, akkor Érd 
kupa. Évek óta megrendezi 
nemzetközi birkózó- és 
szumóversenyét az Érdi 
Spartacus SE, amely idén is 
egy egész hétvégét betöltő 
eseményt szervezett.

A szombat a birkózásról, a 
vasárnap a szumóról szólt 
számos nagy névvel a két 
küzdősportból, hisz a birkó-

zóversenyek alatt Hegedüs 
Csaba, az olimpia századik 
magyar aranyérmese, a Ma-
gyar Birkózó Szövetség ko-
rábbi elnöke és Növényi 
Norbert olimpiai bajnok is 
tiszteletét tette a versenyen, 
míg a vasárnapi szumóküz-
delmek előtt a nemzetközi és 
az európai szövetségtől, il-
letve a sportág honi szerve-
zetének elnökségéből láto-
gattak ki Érdre.

Nagy fába vágta fejszéjét 
Tar Mihály, az Érdi Sparta-
cus elnöke, amikor először 
rendezte meg a kupát, így a 
mostanit is már december 
elején kezdte el szervezni, 
mivel az évindító tornán 
nemcsak a hazai, hanem a 

nemzetközi mezőny is meg-
méretteti magát. Ez most 
sem volt másképp, hisz a két 
nap alatt majd’ kétszáz kül-
földi sportoló lépett szőnyeg-
re. Lengyelországból egye-
nesen három csapat érke-
zett, de észt, olasz és ukrán 
gárdák is egymásnak feszül-
tek az Érd Kupán.

Az Érdi Spartacus ver-
senyzői birkózásban tíz 
arany-, öt ezüst- és hét bronz-
érmet, szumóban tíz arany-, 
és tizenegy-tizenegy ezüst- 
és bronzérmet szereztek, 
azaz egy hétvége alatt 54 
érem került érdiek nyakába.

A szombati napon 273 ver-
senyző indult, közülük 160-
an külföldről érkeztek, míg 

vasárnap ennek nagyjából a 
fele, azaz 130–140 szumós 
lépett szőnyegre. Mivel mind 
a két szakág nemre, korosz-
tályra és súlycsoportra is le 
volt bontva, ezért a két nap 
alatt összesen hatvanhat 
kupa talált gazdára.

A szumósoknál pedig még 
átadták az év sportolója díja-
kat is, a férfiaknál Prim 
Martin, a lány utánpótlás 
versenyzőknél Sipos Bog-
lárka lett 2015 legjobbja, ők 
is mindketten az érdi színe-
ket viselik. n d.B.

Másfél nap, hatvanöt meccs, 194 játszma 

2016 perc röplabda, végkimerülésig

Hazai szőnyegen kezdték az évet

Támogatók
6x6 Taxi, DiFer, Kati Mami 
Sütödéje, Magyaros Ke
nyér Kft., Peugeot PéTa, 
Poirot Belga Bistro, 
VETKERAquatherm.

Legendák és eredmények
A vasárnap reggelt nem csak a mindent eldöntő mérkőzés hangulata és a fáradtság uralta, hiszen köz
tünk élő röplabdalegendák is bekapcsolódtak a tornába. A férfi senior válogatott tagjai, Kotsis Attiláné 
Kincsesy Gabriella, a röplabda Halhatatlanok Csarnokának beiktatott tagja képviselték a legendás gene
rációkat, illetve az 1998as születésű női junior röplabda válogatott a jövő legendáit, akik egyébként a 
győztes Gépállat SC ellen a rendezvényt záró gálameccsen léptek pályára, s a Gépállat SC egy kétszettes 
meccsen 25:19, 25:23as győzelmet aratott ellenük.
De más sportágak képviselői, köztük Martinek János olimpiai, világ és Európabajnok öttusázó, 
Kozmann György olimpiai bronzérmes, világ és Európabajnok kenus, sportért felelős helyettes állam
titkár is megtisztelték a nem mindennapi tornát. Ők Ludvig Zsolttal, a Magyar Röplabda Szövetség főtit
kárával karöltve adták át a dobogón végző három csapatnak a díjakat, míg a hagyományoknak megfe
lelően értékelték a legjobb egyéni teljesítményeket is. Így a legjobb férfi játékos Oroszi Tamás (aki végig
játszotta csapata minden meccsét) Király Ádámtól, a senior válogatott csapatkapitányától vehette át 
díját, a nők közül pedig Gregor Helga lett a legjobb, akinek Kotsis Attiláné adta át a trófeát.
A legjobb érdieknek járó díjakat Laub Regina és Kocsis Bendegúz vehették át dr. Aradszki András ország
gyűlési képviselőtől és Simó Károly alpolgármestertől.

Egy hétvége alatt 54 érem került érdiek nyakába

Ennyi ideig játszani nem piskóta, kihívás sportolóknak, rendezőknek, szurkolóknak is

Megjárták Vácot és Hollandiát, mindkét helyről két ponttal távoztak

Jól és jó hírekkel indult az év a kézilabdázóknál

Maradnak a kulcsemberek
Az ünnepek alatt sem tétlenkedett az Érd vezetősége, hisz 
három meghatározó játékosának is két szezonnal meghosz
szabbította szerződését. 
Janurik Kinga és Kisfaludy Anett még az Érd első NB Ies sze
zonja előtt csatlakozott a csapathoz, amivel azóta három 
bajnoki bronzérmet szereztek. A szerb válogatott jobbszél
ső, Katarina Krpezs-Slezák is további két évig marad a csapat
ban, pedig információink szerint a Bajnokok Ligája címvédő 
montenegrói Budocsnoszt Podgorica is erősen érdeklődött 
iránta, hisz a világ legjobb bajnokságában a góllövőlista él
mezőnyébe tartozik. Idén eddig tizenkét meccsen 81szer, 
tavaly pedig 121szer volt eredményes a magyar bajnokság
ban. 

IPREss CENTER-VÁC–éRd 20–27 (9–14)
Vác, 620 néző. V: Andorka, Hucker
VÁC: Bíró B. – Jovetic 2, HÁMORI 2, Liscsevics 1, Vukcsevics, 
Basic 1, Pelczéder. Csere: Soós 2, Tóth E. 2 (1), Farkas V. 1, 
SZONDI 3, Gróz 4 (4), Helembai 2. Edző: Uros Bregar
ÉRD: JANURIK – KRPEZSSLEZÁK 6 (2), M. GONZÁLEZ 4, Kisfa
ludy 1, SIGNATÉ 5, KLIVINYI 5, Fekete B. 2. Csere: Gridnyeva 
(kapus), Gulyás V. 2, Barján 2, Havronyina, Szabó L., Bernát, 
Takács K. Edző: Szabó Edina
Az eredmény alakulása. 8. perc: 2–1. 15. p.: 3–5. 24. p.: 5–12. 
37. p.: 11–18. 47. p.: 17–22. 54. p.: 17–25
Kiállítások: 4, ill. 8 perc
Hétméteresek: 7/5, ill. 2/2

Kupagyőztesek Európa Kupája, Nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
sERCodaK dalFsEN – éRd 15–27 (9–18)
Dalfsen, 850 néző. V: Gudjonsson (izlandi), Lindenskov (ferö
eri)
Dalfsen: Zimmermann – Steenbakkers 2, van Leeuwen, van 
Buren 1, LOGTENBERG 3, Holstad 1, Rijks. 
Csere: de Wild 1, NUSSER 5, Kooij 1, Oosterwijk.
Edző: Peter Portengen
Érd: JANURIK – Fekete B. 4, KLIVINYI 5, Barján, Kisfaludy 1, M. 
González, KRPEZSSLEZÁK 10.
Csere: Gridnyeva, Győri (kapus), SIGNATÉ 4, Gulyás, 
Havronyina 1, Vajda, Takács K. 1, Bernát, Szabó L. 1. 
Edző: Szabó Edina
Az eredmény alakulása: 3. perc: 0–2. 4. p.: 4–3. 11. p.: 4–9. 20. 
p.: 5–15. 28. p.: 8–17. 35. p.: 11–20. 48. p.: 12–23. 58. p.: 13–26.
Kiállítások: 4, ill. 6 perc
Hétméteres: 1/–, ill. –/–

Ezüst Eperjesről
Az Érd U13as csapata a második helyet szerezte meg az eper
jesi nemzetközi tornán. A 2003as csapat a Kovács László régió 
alapszakaszát kilenc győzelemmel és egy vereséggel zárta, így 
a régió felsőházában három győzelemmel és három vereség
gel áll. A szezon folytatására a tízcsapatos nemzetközi tornán 
készültek a fiatalok, akik az ötcsapatos csoportból továbbjutva 
ugyan az utolsó előtti csoportmérkőzésén vereséget szenved
tek a szlovák SLS Presov ellen, de a fehérorosz Grodnot legyőz
ve bejutottak a felsőházba, ahol újabb négy mérkőzés várt rá
juk. Előbb a balmazújvárosi, majd a litván rivális ellen is két 
pontot szereztek az érdiek, ám utána a szlovák SLS Presov is
mét megálljt parancsolt, mégis az ezüstéremért szálltak harcba 
Kemény Andrea tanítványai, akik a Iuventa Mihalovce első gár
dáját öt góllal verték, s ezüstérmet szereztek.

A bajnokság szempontjából kulcsfontosságú meccsen győzött az Érd Vácott



Módosult az állatvédelmi 
törvény: januártól tilos tar-
tósan kikötve tartani az 
ebeket. Emiatt több érdi 
gazda is megválna kutyájá-
tól, míg mások kétségbees-
ve keresik szilveszterkor 
elkóborolt kedvencüket. 
Idén egyébként kevesebb 
állat tűnt el a petárdázás 
miatt.

Az új év első heteiben 
rendszerint ugrásszerűen 
megszaporodnak az elve-
szett kedvencüket kereső 
hirdetések és izzanak a te-
lefonok az állatmenhelyek-
nél – a szilveszteri durrog-
tatás miatt pánikba esett, 
hanyatt-homlok menekülő 
kutyákat próbálják fellelni 
a gazdáik. Most sincs ez 
másképp, bár mintha egy 
árnyalatnyival jobb lenne a 
helyzet, mint az elmúlt esz-
tendőben – legalábbis Böj-
tös Andrea, a Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Ala-
pítvány elnöke szerint, aki 
úgy látja: mivel a média ki-

emelten foglalkozott ezzel a 
témával az ünnepek előtt, 
jobban odafigyeltek a gaz-
dák a kedvenceikre.

– Azoknak, akiknek el-
tűnt a kutyájuk, azt szok-
tuk tanácsolni: készítsenek 
plakátokat, helyezzék ki a 
forgalmas területeken, va-
lamint ál latorvosoknál, 
-eledeleseknél, tegyék fel 
az internetes közösségi ol-
dalakra. Nagyon fontos az 
is, hogy nézzenek utána: 
aktuálisak-e még a chip be-
ültetésekor megadott ada-
tok. Előfordul ug yanis, 
hogy az a telefonszám, amit 
a gazda annak idején meg-
adott, már nem él, ezért 
nem tudják értesíteni, ha 
megkerül a kutyája.

Ha leellenőriztük az ada-
tokat, és minden stimmel, 
ám a kutya még sincs meg, 
ne adjuk fel a reményt: elő-
fordul, hogy valaki befogad-
ta, és csak hetek után jut el 
vele az állatorvoshoz, ahol 
persze azonnal fény derül 

arra, hogy ki is az állat gaz-
dája. 

Január 1-jétől egyébként 
szigorodtak az állattartás 
szabályai, többek közt nem 
szabad tartósan kikötve 
tartani a kutyákat. Sajnos, 
sokan emiatt meg is válná-
nak háziállatuktól.

– Amint elterjedt ez a hír, 
hat kutyát akartak leadni 
nálunk hirtelen. Mivel az az 
elsődleges, hogy az utcán 
befogott kutyákat elhelyez-
zük, a gazdás ebek várólis-
tára kerülnek vagy meghir-
detjük őket. Azt javasoljuk 
a gazdáknak, ahelyett, 
hogy megválnának a ku-
tyáktól, javítsák meg a kerí-
tést  vagy  építsenek  ken-
nelt. A törvény egyébként 
szabályozza ezek méretét 
is, és kimondja: az állatok 
tartási helyén a környezeti 
viszonyoknak meg kell fe-
lelniük az állatok szükség-
leteinek – tette hozzá Böjtös 
Andrea.

n ÁdÁM KaTalIN

Gazdikereső

Daniló 6 hónapos, barátsá-
gos, élénk, foglalkozást igény-
lő kölyök kanocska. Valószí-
nűleg közepesre nő.

Emiko Érd-Parkvárosban ta-
lált barátságos, vékony alka-
tú, középtermetű, 5–6 év kö-
rüli szuka kutyus, azonosítója 
nem volt. Nagyon békés, jóin-
dulatú.

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

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

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

Már nem köthetjük  
az ebet a karóhoz

22 23| 2016. január 13. |    mozaik apróhirdetés   | 2016. január 13. |

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

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

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544

31
41
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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

31
39
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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

31
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w w w . d r e a m d o o r . h u
ablakakció 25%kedvezmény

aluplast nyílászárókból ajándék
műanyag redőnnyel, ha a beépítést is
tőlünk rendeli meg. Ingyenes felmérés!

dreamdoorkft@gmail.com
06-30/970-94-50 31

23
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 31

40
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, vízteres
kandallók és központi fűtés szerelése, javítása,
cseréje. Hétvégén is! Gázfogyasztás 15–20%-os

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

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

31
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 31

40
28

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

86
00

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 30

98
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Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261.

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást megfizethető áron takarás-
sal. Tel.: 06-20/31-88-142.

31
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ÁLLÁST KÍNÁL

Százhalombattai
partnerünkhöz keresünk

OPERÁTOROKAT és
KARBANTARTÓKAT

Amit kínálunk:
biztosmunkalehetőség

magas bérezés
cafeteria és bónuszok
vállalati buszjárat

Jelentkezés:

06-20/214-9750
www.pannonjob.hu

31
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A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres az
alábbi munkakörökbe:

Megmunkáló gépekre
gépkezelőt

betanított munkakörbe, valamint
érvényes targonca engedéllyel

rendelkező
anyagmozgatót.

érdeklődni telefonon:
Skolits Róbert

06-23/886-451, 06-20/376-0881

minőség-ellenőrzéshez
betanított munkakörbe

érdeklődni telefonon:
Rádl József

06-23/886-447, 06-30/272-0675

Jelentkezni személyesen:
Kludi SzeRelvényeK Kft.
diósd, Homokbánya u. 75.

31
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keres
(dízel targoncavezetői engedéllyel).
Előny az épületgépészeti tapasztalat.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)

31
41
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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

31
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Sütőipari cég egyműszakos
betanított munkára,
azonnali kezdéssel keres

kollégákat. Munkába járáshoz
Érd központból buszt

biztosítunk. Kezdő jövedelem
nettó 88 000 Ft/hó.

A jelentkezéseket
telefonszámmal az

office@princesspek.hu
e-mail címre várjuk!

31
36

05

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

Érdi benzinkútra
kútkezelőt és shop eladót
felveszünk. Szakirányú végzettség nem,

kereskedelmi szemlélet szükséges.
Érdeklődni: 06-20-490-6756 (H-P 8-17).

31
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Tesco herceghalmi logisztikába
12 órás váltott műszakba va-
gyonőröket keresek. Vagyonőri
igazolvány szükséges; a bér
nettó 700,-Ft/óra. Telefon: 06-
30/697-3975.

A Dr. Romics László Egészségügyi
Intézmény azonnali belépéssel,
délutános 5 órás műszakkal, ta-
karítónőt keres. Telefon: 06-30/
278-74-28.

Élelmiszerboltba eladót felve-

szünk. Telefon: 30/582-12-80.

KollégáKatKeresünK!
Légy sikeres egy értékesmárkanévvel,
ütőképes csapattal és egy jó vezetővel.

JelentKezz!
Dósa András irodavezető,
Immo1 Érd, 06704427058 31

45
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ÁLLÁST KERES

Megbízható, fiatal, autóval ren-
delkező, munkájára igényes
lány takarítást vállal Érd és kör-
nyékén. Tel.: 06-30/858-04-87.

Megbízható hölgy takarítást vál-
lal, heti rendszerességgel Ér-
den. Tel.: 06-20/547-25-57.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

Összkomfortos, külön bejáratú
albérlet kiadó, 60 nm-es, Tuscu-
lánumban. Tel.: 30/9-649-246.

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

TELEK

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

Érden csendes környezetben,
1053 nm-es építési telek, felújí-
tott régi házzal telekáron eladó.
14 millió Ft. 06-23-366-929.

ÜZLET, IRODA

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

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 31
28
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VEGYES

Eltartási szerződést kötne egész-
ségügyben dolgozó, leinfor-
málható hölgy, idős nénivel,
vagy bácsival. Ottlakás nem
szükséges, kölcsönös tisztelet,
szeretet. 06-30/278-7428.

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

OKTATÁS

Német, Angol oktatást vállalok,
kezdőtől-középfokú nyelvvizs-
gáig, akár házhoz megyek.
T:30/592-9164.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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TÁRSKERESÉS

49 éves, hosszú, szőke hajú, 50
kg-os nő saját lakással, jó meg-
jelenésű, munkahellyel rendel-
kező társat keres 55 éves korig.
Telefon: 06-30/18-11-554.

VÁLLALKOZÁS

Munkavédelem
Munkaruházat

31
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

NAGYtéli GYÜMÖlCSlé
éS lEKVÁRVÁSÁR!

100%-os natúr préselt
AlMAlé, ŐSZilé-AlMÁVAl és
MEGGYlé-AlMÁVAl 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPER- és MEGGYlEKVÁR

termelői áron megvásárolható!
tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!

Csupa-csupa vitamin! ingyenes házhoz szállítás.

t:30/2721769, fiNoMGYuMolCSlE.hu
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós
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Duguláselhárítás éjjel-nappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

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

06-30-924-1205 31
27
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.

31
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MUNKALEHETŐSÉG
• Csomagoló, címkéző •Árufeltöltő, pénztáros
• Kertészetimunkatárs: áru-összekészítés, palántázás
• Szakképzett eladó, pék, cukrász • Anyagmozgatási feladatok
Munkavégzéshelye: Budaörs,Törökbálint,Gyál,Szigetszentmiklós–szállításÉrdközpontból
Munkavégzéskörülményei:Hosszú távúmunkalehetőség, teljesmunkaidő,heti 40óra

MegváltozottMunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Jelentkezzen a06-20/366-39-93-as telefonszámon,munkaidőben 8–16óra között, vagy küldje
önéletrajzát akívántmunkakörmegnevezésével azoneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre.
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HIRDESSEN ÖN IS
AZ ÉRDI ÚJSÁGBAN,

KERESSE MINDEN HÉTEN A POSTALÁDÁJÁBAN!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

EléRHETŐséGEK:
2030 Érd, Felső utca 1. • Tel.: 06-23-520-117 
Email: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

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

A P R Ó H I R D E T É S I  Á R A K



Rekordösszegű adomány gyűlt össze a 20–30 
Egyesület által harmadjára megrendezett szil
veszteri futáson: 250 ezer forintot nyújthattak át 
a Down Alapítvány képviselőjének december 
31én.

A meghirdetett 4000 méte-
res futásra, illetve a 900 méte-
res sétára idén 225-en nevez-
tek: az indulók hozzájárulá-
sukkal a Down Alapítvány 
Korai Fejlesztő Központját 
támogatták. A  nevezési díj 
diákoknak 500, felnőtteknek 

1000 forint volt, aki pedig na-
gyobb összeggel kívánt segí-
teni, az támogatójegyet vásá-
rolhatott. Voltak olyanok is, 
akik tárgyi felajánlásokkal 
segítették a rendezvényt: ne-
kik köszönhetően a szerve-
zők zenés bemelegítéssel, 
egy-egy pohár gyermek-, il-
letve felnőttpezsgővel, finom 
falatokkal, forró teával vár-
hatták a résztvevőket, akik 
között kisorsoltak több spor-
tos nyereményt is.

Csengeri Attila, az ese-
mény főszervezője lapunk-
nak hangsúlyozta, idén re-
kordösszegű adomány gyűlt 
össze – 2014 szilveszterén, 
amikor még keményebb volt 
az idő, jóval kevesebben jöt-

tek el. Akkor a „Szívbeteg 
Gyermekek Védelmében” 
Alapítványnak gyűjtöttek, 
2013-ban azonban – ahogy ta-
valy szilveszterkor is – a 
Down-kóros gyerekeknek.

Mint Prácser István 
gyógypedagógustól megtud-
tuk, a központban évente 75–
80 gyermeket látnak el, akik 
heti egy-egy foglalkozáson 
vesznek részt. A szakember 
elmondta: csecsemőkortól öt-
évesig fogadnak gyermeke-
ket egyéni és csoportos fej-
lesztés keretében.

– A  Down-os gyermekek 
korai fejlesztése igen fontos, 
hiszen így olyan képessége-
ket, tudást szerezhetnek 
meg, ami későbbi életüket 
nagyban befolyásolja – 
hangsúlyozta Prácser Ist-
ván, aki köszönetet mondott 
minden jelenlévőnek, aki e 
rendezvényen támogatta 
alapítványukat.

A résztvevők között egyéb-
ként nemcsak rendszeres 
futók voltak – mint például 
Érd alpolgármestere, Simó 
Károly (Fidesz–KDNP) –, 
hanem rengetegen voltak 
azok is, akik kifejezetten az 
alapítvány támogatásáért 
„húzták fel a nyúlcipőt”: a 65 
esztendős Zsuzsa, aki a fér-
jével érkezett, első ízben vett 
részt ilyen rendezvényen, és 
a 900 méteres sétára jelent-
kezett. A  háromgyermekes 
Varga család szintén e távot 
választotta: a kicsik roller-
rel, torokgyulladásból lába-
dozva érkeztek.

– Megígértük nekik, hogy 
kijövünk, nem lehetett visz-
szamondani – mesélte a 4, 6 
és 9 éves gyerekek édesany-
ja. – Nálunk is beteg a legki-
sebb, óvodás koráig egy ko-
rai fejlesztő központba jár-
tunk. Ő nem Down-szindró-
más, hanem az agyvízleve-

zető csatornája hiányzik, 
ezért három műtéten is át-
esett pici korában. Most már 
teljesen egészséges, de vala-
milyen módon mégis érin-
tettnek érezzük magunkat: 
úgy gondoljuk, az is segítsen 
a beteg gyerekeken, aki már 
jobban van – zárta szavait.

n ÁdÁM KaTalIN

Rekord összegű, 250 ezer forint adomány gyűlt össze

Támogatók
Big Mix Plusz Kft, Design 
Plusz Kft., Diamond Well
ness Fittness, DJ Miskó, Lu
kácsi és Tsa., Érd Médiacent
rum, Érd Megyei Jogú Város, 
ÉrdFM 101,3 Érdi Rendőrka
pitányság, Érdi Újság, Finta 
Rendezvényház és Étterem, 
Gymstick Érd, Hajnalcsillag 
Szépségszalon, Internatio
nal Ambulance, Kreativity 
Kft, Menner Brothers, Paule 
Timi személyi edző.

A Down Alapítvány Korai Fej
lesztő Központ – teljes nevén 
Az Értelmi Fogyatékosok Fej
lődését Szolgáló Magyar 
Down Alapítvány Pedagógiai 
Szakszolgálata Korai Fejlesztő, 
Gyógypedagógiai Tanácsadó 
és Gondozó Központ – bank
számlaszáma: 10918001
0000001338730052

Voltak, akik csak az adakozás kedvéért vették fel a nyúlcipőt

Jótékony szilveszteri futás

A meghirdetett 4000 méteres futásra, illetve a 900 méteres sétára 
idén 225-en neveztek
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TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
Egy módszEr, három lány – harminckét nyElvvizsga!
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gaál ottó nagysikerű
tankönyveinek bemutatója!

ÚJ Út a nyElvtanUlásBan!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

angol, némEt, Francia,
olasz, sPanyol, svéd, dán,
norvég, orosz, PortUgál,

holland, EszPErantó, horvát
tananyagokmegtekinthetők és

21 990 Ft-os egységáronmegvásárolhatók:

érdEn a szepes gyula
művelődési központban (alsó u. 9.)

2016. január 20-án (szerda)
és január 27-én (szerda) 17–19 óráig

www.kreativnyelvtan.hu infó és megrendelés:
hudi tibor 06-30/318-4953

Amikor Virág, Zsófi és Blankanéhány éve a Kreatív Nyelv
tanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták,
hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka
átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen mind
össze egy nyelvből volt bizonyítvá
nyuk. Életük nagy felfedezé
sének érzik a módszerrel
valómegismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka
pedig tizenhárom nyelvből
szerzett középfokú nyelv
vizsgát. Zsófi pedig 18 éves
„kreatív nyelvtanuló”, negye
dikes gimnazistaként már tíz
nyelvből vizsgázott sikeresen,
teljesítménye korosztályában
egyedülálló.

Könnyedén, háromnégy
havonta tettek középfokú
nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananya
got használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a kö
zépfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem ve
heti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a
nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három do
log, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000
kétnyelvű mondatrész, mondat
és a hanganyag megtanít beszél
ni – tanári segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a kö
zépfokú nyelvvizsga nyelvi anya
gát – ezt a lányok eredményei is
bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakez
désre, szinten tartásra, sőt –
újra elővéve – bármikor felfris
síthetjük vele nyelvtudásun
kat anélkül, hogy be kellene
iratkoznunk egy nyelvtanfo
lyamra.

További információ az alábbi honlapon található, il
letve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan le
het minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki
valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen
nyelvet.


