
„Egységes a testület, és az ellenzék megérti: a városért dolgozunk”
Interjú T. Mészáros Andrással, Érd polgármesterével  n 4–5. oldal

XXVI. évfolyam, 2. szám    2016. január 20.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Évente kétszer ingyenes kéményseprés

Rátalálni az olvasóra…
Szentmártoni János József Attila-díjas költő, a Magyar 
Írószövetség elnöke a magyar kultúra napja alkalmá-
ból nyilatkozott az Érdi Újságnak. 

n 9. oldal

Képviselői beszámolók
Az önkormányzati törvénynek megfelelően, december-
ben nyújtotta be először a közgyűlésnek valamennyi 
városi képviselő éves tevékenységéről szóló beszámoló-
ját, amelyeket lapunban olvashatnak.  n 13–20. oldal

Saját tó az érdi pecásoknak
A horgászegyesület Érd legnagyobb civil szervezete: 
1400 tagjuk van, ám nincs saját vizük. Jövőre azonban 
ez az álom is megvalósulhat – derült ki az egyesület 
szombati közgyűlésén.  n 27. oldal

Július 1-jétől módosul a 
kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatás: a kataszt-
rófavédelem látja majd 
el e tevékenységet.

Az új törvényi szabályozás 
megadja a lehetőséget az önkor-
mányzatoknak, hogy maguk 
határozzanak arról, fenntart-
ják-e korábbi közszolgáltatási 
szerződésüket, vagy inkább ál-
lami kézbe adják a feladatot. 
Ezzel a lehetőséggel Érd is élni 
kíván, ezért rendkívüli közgyű-
lésen döntöttek a változtatásról. 
Mint T. Mészáros András az 
ülést megelőző napon tartott 
sajtótájékoztatóján elmondta, a 
kéményseprők munkáltatóvál-
tása a lakosságot annyiban 
érinti, hogy az évi első két ké-
ményseprést ingyen fogják elvé-
gezni. (Részletek a 7. oldalon.)
 Fotó: MtI/Honéczy BarnaBás
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Sanoral
acsalád fogorvosa

• esztétikai és
konzerváló fogászat
• gyermekfogászat
• fogszabályozás
• szájsebészet

Nyitás: 2016. február 1.

Nyitási akció!
Jelentkezzen be, vágja ki
hirdetésünket és hozza be

magával rendelőnkbe! Cserébe
minden fogászati kezelés árából

10%-os kedvezménnyel
ajándékozzukmeg!

Címünk:
2030 Érd, Angyalka utca 1/A

(a főposta épületében,
a Stop Shopnál)

Időpontfoglalás:
+36 20 9711 655
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ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
bejelentkezés: 10–18óra között

06-30-815-1117CsÜtÖrtÖk17–19óra
Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-medbt.)
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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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A képviselők fogadóórája
1.  aNTUNoVITS aNTal (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CSoRNaINÉ RoMHÁNYI JUdIT (EGYÜTT) 
 06-30-986-8808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

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

dR. HaVaSI MÁRTa (DK) 
 06-30-683-7509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint.

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

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

Az országgyűlési képviselő fogadóórája
dR. aRadSZKI aNdRÁS (FIdESZ-KdNP)
 06/20-462-6714 
levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁRolY
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelent-
kezés a 06-23-522-313-as 
telefonszámon.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon: 06-30-621-2596, 
06-30-621-2597

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

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája
ToMKa lIlla, Ifjúsági Önkormányzat

 06-20-534-5957 
Minden hónap utolsó hétfőjén 15 órától, telefonos egyeztetés alapján.
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Az idei év első napjától átalakult, s immár Család- és Gyermekjóléti Járási 
Központként működik Érden a Szociális Gondozó Központ korábbi két 
tagintézménye. Az átalakítás legfőbb vezérelve az átláthatóság és a haté-
konyság, ebben az új szolgálati rendszerben nem maradhat ellátatlanul 
senki – emelte ki Récsei Krisztina, a Szociális Gondozó Központ vezetője, 
aki lapunknak elmondta, mi és mennyiben változott a rászoruló családok 
ellátásában.

Törvénymódosítások kö-
vetkeztében, 2016. január el-
sejétől összevonásra került 
az érdi Családsegítő Szolgá-
lat és a Gyermekjóléti Köz-
pont, sőt a jövőben járási köz-
pontként működik majd, 
amelyen belül a klasszikus 
család- és gyermekgondozás 
mellett speciális módszerta-
ni támogató szolgálatot is el-
lát az intézmény. Január el-
sejétől tehát egyrészt össze-
fogja a járásban működő 
szolgálatokat, másrészt kü-
lönböző, speciális szolgálta-
tásokat is nyújt, mint például 
pszichológiai, fejlesztőpeda-
gógiai és ingyenes jogi ta-
nácsadás vagy a kapcsolat-
ügyelet. Nagyobb hangsúlyt 
kapott a veszélyeztetettséget 
észlelő jelzőrendszer is, ame-
lyet egy önálló munkatárs 
felügyel és a járásban műkö-
dő szolgálatokat összefogja. 
Ezentúl az érdi mellett az in-
tézményhez tartozik Diósd, 
Százhalombatta, Tárnok, 
Sóskút, Pusztazámor és Tö-
rökbálint is.

Nőtt a csapat, 
több a tapasztalat

Járási központként mű-
ködve, az említett települése-
ken szolgálatot ellátó mun-
katársak hetente egyszer 
összeülnek tanácskozni. 
Ilyenkor ismertetik a terüle-
tükön történteket, elmond-
ják, kaptak-e jelzéseket, ha 
igen, milyen módon jutottak 
el hozzájuk, majd arról is be-
számolnak, kezdeményez-
tek-e valamilyen intézke-
dést, találtak-e megoldáso-
kat az ügyben. Az érdi köz-
pont koordinációs feladatot 
is ellát, ezért havonta egy-
szer az aktuális problémá-
kat, feladatokat is elemzik. 
Mindez azért fontos, mert a 
munkatársak nem elszigetel-
ten látják el a feladataikat, 
hanem egymás munkáját is 
támogatják, hiszen egy nagy 
csapatban dolgozhatnak, 
akik, ha szükséges, egymás-
nak is képesek segítséget 

nyújtani egy-egy probléma 
megoldásában. A kollégák 
nyíltan megbeszélhetik a ne-
hézségeket, beszámolhatnak 
sikereikről és örömeikről is, 
ezáltal is támogatva egymás 
tevékenységét – mutatott rá 
Récsei Krisztina, hozzátéve: 
mivel már két járási értekez-
leten túl vannak, bátran állít-
hatja, hogy az átalakulás 
korántsem arról szól, hogy 
az érdi központ „rátelepszik” 
a környék családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálataira 
és „leuralja” őket, rájuk 
kényszerítve a saját akara-
tát. Erről szó sincs, 
valamennyiüket egyetlen cél 
vezérli, hogy közösen, egy-
más szakmai tapasztalatai-
ra és tudására támaszkodva 
segíthessenek a bajba került 
családoknak, gyermekek-
nek. Már az első benyomások 
is nagyszerűek: egyre job-
ban megismerik egymást, 
senki sem érzi úgy, hogy 
„alá- vagy fölérendelt” vi-
szonyban lenne, kizárólag 
szakmai programjaikat igye-
keznek egymást segítve, le-
hető legjobb tudásuk szerint 
megoldani.

Járási szintű 
kapcsolatügyelet

A válófélben lévő szülők 
kapcsolattartása a saját 
gyermekükkel sajnos nem 
megy mindig zökkenőmente-
sen, ezért gyakran kizárólag 
felügyelet mellett, a gyámhi-
vatal vagy a bíróság által elő-

írt szabályok alapján történ-
het. A jövőben erre is na-
gyobb hangsúlyt fektetnek, 
szeretnének segítséget nyúj-
tani abban, hogy minél köny-
nyebbek legyenek ezek a 
szülő-gyermek kapcsolatok. 
Ennek érdekében mediációt 
is végeznek a központban, 
amit természetesen kiaján-
lanak a járási települések-
nek is – magyarázta az intéz-
ményvezető. Erre azért is 
nagy az igény, mert a szülők 
válása miatt a gyermekek 
eleve nehéz helyzetben van-
nak, hiszen kizökkentek a 
biztonságot jelentő családi 
környezetből, lelkileg mélyen 
sérülnek, még akkor is, ha 
úgymond „megegyezéses, 
békés válásról” van szó. Egy 
egészen új életformával, új 
életvitel lel kénytelenek 
szembesülni és egyáltalán 
nem mindegy, hogyan élik 
meg mindezt, képesek-e fel-
dolgozni, és hogyan tudnak 
beilleszkedni az új környe-
zetbe, helyzetbe. Ilyen ese-
tekben nemcsak azzal sze-
retnének támogatást nyújta-
ni, hogy az intézményben 
biztosítják a szülőknek a 
gyermekkel a kapcsolattar-
tást, hanem abban is, hogy a 
felnőttek is megértsék, hogy 
a gyerekük ebben a helyzet-
ben lelki támaszra szorul, és 
jóval több odafigyelést, sze-
retetet igényel, mint koráb-
ban. Fontos, hogy a szülők 
merjenek tőlünk bátran se-
gítséget kérni! – fűzte hozzá 
Récsei Krisztina.

A klasszikus értelemben 
vett családgondozást is ter-
mészetesen tovább végzik, 
de a gyermekek, fiatalok ré-
szére szervezett csoportos és 
közösségi foglalkozások, 
programok az eddigieknél is 
nagyobb teret kapnak. Erre 
már munkatervet is készítet-
tek, s így például a szünidők-
ben számos tartalmas prog-
ram várja majd a gyermeke-
ket valamennyi tagintéz-
ményben.

Esetmenedzserek
A Rómer Flóris tér 1-ben 

(az ötös körforgalomnál) egy 
vadonatúj, korszerű épület-
ben működik az intézmény 
járási központja, itt érhetők 
el a speciális szolgáltatások 
is, a szemközti épületben, a 
Vörösmarty utca 31-ben pe-
dig a klasszikus családgon-
dozási feladatokat látják el. 
Fontos, hogy ha valaki – in-
tézmény, társadalmi szerve-
zet, magánszemély, szom-
széd, családtag – esetlegesen 
problémát észlel, és erre fel 
kívánja hívni az intézmény 
figyelmét, annak első lépés-
ként a Vörösmarty utca 31-
ben működő szolgálatot kell 
felkeresnie! 

A klasszikus családgondo-
zást még egy fontos változás 
is érinti: az intézmény janu-
ártól hatósági szerepet is be-
tölt. Korábban a Gyermekjó-
léti Központ a jelzést követő-
en előkészítette a gyermek 
védelembe vételét, a kiemelt 
gyermekek ismételt vissza-
helyezését a családba, foglal-
kozott az intézetből kikerült 
gyermekek utógondozásá-
val. Az új intézményi struk-
túra célja, hogy a „terepen 
dolgozó munkatársaik egy-
általán ne végezzenek ható-
sági előkészítő munkát, ha-
nem kizárólag arra összpon-
tosítsanak, hogy hatékony 
segítséget tudjanak nyújtani 
a rászorulóknak. Ha viszont 
azt tapasztalják, hogy egy 

gyermek veszélyhelyzetben 
van, és gondozási feladatai-
kon túli segítségre szorul – 
például védelembe vételre, 
gyámhivatali védelem előké-
szítésére vagy akár azonnali 
családból történő kiemelésre 
–, akkor lép be a járási köz-
pont: a család- és gyermekjó-
léti szolgálat, valamint a 
gyámhatóság között előké-
szíti a szükséges lépéseket. 
Ennek megfelelően a Család- 
és Gyermekjóléti Járási Köz-
pontban idén januártól eset-
menedzserek dolgoznak, 
akik kapcsolatban állnak a 
településeken működő szol-
gálatokkal, tőlük kapnak jel-
zéseket a problémákról, 
majd együtt kimennek a 
helyszínre, és amennyiben 
szükséges, a további intézke-
déseket átveszik.

Utcai szociális 
munka

Természetesen az utcai 
szociális munka is megma-
rad, de a munkatársaknak 
az a kiemelt feladatuk, hogy 
figyelemmel kísérjék a vá-
rosban, illetve a települése-
ken csellengő, kallódó vagy 
akár hajléktalanná váló 
gyermekeket, és ehhez kap-
csolódóan ellássák a szüksé-
ges preventív feladatokat, 
valamint közösségi, csopor-
tos programokat szervezze-
nek ezen gyermekek számá-
ra – fejtette ki Récsei Kriszti-
na. Az új rendszer racionáli-
sabban, és jóval konkrétab-
ban határozza meg a feladat- 
és hatásköröket mind a szol-
gálatnál, mind pedig a járási 
központban. A cél, hogy a 
hátrányos, illetve halmozot-
tan hátrányos helyzetben élő 
gyermekeknek, családoknak 
minél célirányosabban le-
hessen segítséget és támoga-
tást nyújtani, valamint az 
esetleges veszély-, illetve krí-
zishelyzetet megszüntetni.

n BÁlINT EdIT

Esetmenedzserek is segítik a veszélyeztetett gyerekeket

A forma új, az elkötelezettség a régi

Fontos, hogy a szülők merjenek bátran segítséget kérni! (Képünk il-
lusztráció)

Récsei Krisztina, a Szociális Gondozó Központ vezetője: „az új szol-
gálati rendszerben nem maradhat ellátatlanul senki”
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Mikor és milyen fejlesztések indulnak a városban, 
hogyan növelhető a közbiztonság, hogyan tervezi 
a város a gát átépítését, hol kívánják létrehozni az 
ipari parkot és a vállalkozói falut, mikor újulhatnak 
meg Érd útjai – erről és még sok aktuális kérdés-
ről beszélgettünk a város vezetőjével, T. Mészáros 
Andrással.

n ÁdÁm Katalin

– Pillantsunk vissza az elmúlt 
esztendőre, közelebbről is az 
önkormányzati képviselők ta-
valyi munkájára. A város hon-
lapján, illetve lapunk mellékle-
tében olvasható a képviselők 
beszámolója. Ön hogyan érté-
keli a tevékenységüket?

– Nagyon jónak tartom, 
hogy a képviselői munkát do-
kumentálni kell, hiszen így 
látható, hogy egy képviselő va-
jon csak a szavazatával járult 
hozzá a munkához, vagy el is 
ért eredményeket. Az érdi kép-
viselőknek egyébként csak 
gratulálni tudok, nagyon jól 
végezték a munkájukat. Remé-
lem, a lakosok is elolvassák e 
beszámolókat, és látják, mi-
lyen eredmények születtek a 
választókerületükben. Bízom 
benne, hogy elégedettek lesz-
nek, főleg, ha figyelembe ve-
szik, hogy a képviselők tevé-
kenységének megvannak a 
határai: a rendelkezésükre 
álló keret nagysága, illetve a 
költségvetési korlátok. A be-
számolókból az is kiderül, 
hogy a képviselők elérhetők, a 
városért dolgoznak és szá-
mon kér he tők. A lakosság az 
igényeit, panaszait elsőként a 
képviselőjénél jelzi, aki ezt to-
vábbítja nekünk, mi pedig 
megvizsgáljuk, hogyan tudjuk 
beilleszteni az adott probléma 
megoldását a költségvetésbe. 
Nagyon sok mindent el tud-
tunk így intézni, ami annak 
köszönhető, hogy csapatban 
dolgoztunk. Egységes a testü-
let, és az ellenzék láthatóan 
megérti: bár nem az ő teljes jó-
váhagyásukkal, de a városért 
dolgozunk. Amikor a fejleszté-
si koncepcióról, megyei jogú 
városi feladatainkról van szó, 
számíthatunk az ellenzék tá-

mogatására, mint azt a szava-
zatok is tanúsítják. Egy kivé-
tellel: az első érdi ifjúsági ön-
kormányzat mögül valamiért 
kihátrált az MSZP–DK–
Együtt, ami szerintem tévedés 
a részükről, hiszen megalaku-
lása óta nagyon jól működik a 
diáktestület. Úgy látom, há-
rom-öt év múlva olyan érdek-
érvényesítő képességgel ren-
delkeznek majd ezek a fiata-
lok, amely révén valóban bele 
tudnak szólni a város működé-
sébe, fejlődési irányába. Visz-
szatérve a közgyűlés működé-
sére, nagyon jó dolognak tar-
tom, hogy az elmúlt időszak-
ban a testület a város ügyeivel 
foglalkozott, nem az országos 
politikával. A  városra, Érd 
gondjaira, fejlesztési elképze-
léseire koncentráltunk, és 
azon dolgozom, hogy ez így is 
maradjon a választási kampá-
nyig – most a munka ideje van.

– Hogyan jellemezné Érd pil-
lanatnyi helyzetét?

– A város nincs még kész, 
de a Modern Városok Prog-
ramjának köszönhetően már 
van esély arra, hogy megvaló-
sítsuk elképzeléseinket. Az 
első négymilliárdról már dön-
töttünk: a különböző fejleszté-
si tervek elkészítése, felszíni-
víz-elvezetés, záportározó ki-
alakítása szerepel az első 
ütemben.

– Vannak-e olyan érdi tervek, 
elképzelések, amelyeket a Mo-
dern Városok Program nem 
tartalmaz?

– Nincsenek, hiszen a város 
Batthyány-programja valósul 
meg a Modern Városok keretei 
között. Az érdi programot 
egyébként még 2007-ben alkot-
tuk meg, és nagyon sok pontját 

meg is valósítottuk, az aszfal-
tozásoktól a Gárdonyi iskola 
újjáépítéséig. Most, a Batthyá-
ny 2020 programban, újabb in-
tézményfejlesztések várhatók: 
többek közt a Batthyány iskola 
– és a mellette lévő Fácán óvo-
da – esik át teljes felújításon. 
A kiviteli tervekre már kiad-
tuk a megbízást és várakozá-
saink szerint 2018-ban már az 
új épületben kezdődhet meg a 
tanév. Szeretnénk, ha az isko-
lát a jövőben a katolikus egy-
ház üzemeltetné; ez ügyben 
már felvettük a kapcsolatot az 
illetékesekkel. Az M7-esen túli 
területen is megépítenénk egy 
új óvodát, iskolát, valamint egy 
közösségi házat – így itt létre-
jönne egy alközpont, ami to-
vábbi szolgáltatásokat vonza-
na a területre. Ha már Parkvá-
ros, érdemes megemlíteni az 
Interspar építkezését is, hi-
szen az áruházban az önkor-
mányzatnak is lesz egy elég 
nagy területe: ide kívánjuk át-
helyezni a fiókkönyvtárat és 
közösségi teret is létre szeret-
nénk hozni. A Teleki iskolát is 
megújítjuk: több építészirodát 

is megbízunk a koncepció ki-
alakításával, amint ezek elké-
szülnek, kiválasztjuk a leg-
megfelelőbbet, és elkezdődhet 
a terveztetés. A Móra iskolá-
ban is várhatók változások: ha 
nem is idén, de szeretnénk, ha 
új épületbe költözne az intéz-
mény.

– Ezek a fejlesztések Parkvá-
rosban, illetve István telepen 
valósulnak meg. Ófaluban, il-
letve Érdligeten milyen fejlesz-
tések várhatók?

– A  Duna-part fejlesztési 
koncepciójának kialakítása 
most készül. Itt nemcsak az 
ófalusi területre gondolok, ha-
nem a nagytétényi határtól a 
százhalombattaiig tartó part-
szakaszra. Nagyot léptünk 
előre azzal, hogy a város meg-
vásárolta a téglagyárat, és 
szándékunkban áll a volt Ter-
mál Hotel megvétele is, de nem 
a jelenlegi eladási áron. Ami 
az artézi kutat illeti, azt még 
az idén újrafúratjuk – ez mint-
egy 60–70 milliós költség –, 
mert ha nem tesszük, jövőre 

már nem lesz gyógyvizük az 
érdieknek. A  fejlesztésekre 
visszatérve: a téglagyár, a Ter-
mál, valamint a kéthektáros 
kastélypark és a gazdatiszti 
ház akkora fejlesztési lehető-
séget hordoz magában, hogy 
ezt nem az önkormányzatnak, 
hanem a turisztikai befekte-
tőknek kellene végiggondolni-
uk, kihasználniuk, és mi fel is 
vesszük a kapcsolatot a poten-
ciális beruházókkal. Állami és 
helyi kötelezettség viszont a 
gát védelme: az 1942-ben épült 
műtárgyat az eltelt évtizedek-
ben nem erősítették meg, és 
most eljött az ideje az újjáépí-
tésnek. Szeretnénk, ha kiszé-
lesítenék a gátat, és kétsávos 
út futna a tetején, hogy ez a 
fejlesztési terület a 6-os útról 
közvetlenül megközelíthető le-
gyen.

– Ha ez megvalósul, mi törté-
nik a futókkal és kerékpárosok-
kal?

– A kerékpárutat a gát kör-
nyékén mindenképp meg kell 
építeni, és arra is találnánk 

módot, hogy a Beliczay-
szigeten olyan szabadidőpar-
kot alakítsunk ki, ami a futók-
nak is megfelel.

– Érdligeten milyen fejleszté-
seket terveznek? Mi lesz például 
a Lidl építkezésével?

– Az áruház évekkel ezelőtt 
megkapta az építési engedélyt, 
ám különböző okok miatt még-
sem élnek a lehetőséggel. Töb-
bet sajnos erről nem tudok 
mondani, hiszen a terület ma-
gánkézben van. Amit a város 
tervez Érdligeten, az a zápor-
tározó a papi földeknek neve-
zett részen. Ez nemcsak hasz-
nos beruházás lenne, hiszen 
összegyűjtené Parkváros kele-
ti területeinek csapadékvizét, 
hanem rekreációs célokat is 
szolgálna: horgászni, csóna-
kázni, vízisízni tudnának itt 
az érdiek és a turisták.

– Mikor veheti birtokba a ta-
vat a nagyközönség?

– Szeretném, ha itt 2017 ta-
vaszán már csónakázni lehet-
ne… Ami azt illeti, a Modern 
Városok Program keretében 
hozzánk érkező 40 milliárd fo-
rintot szeretnénk még ebben a 
ciklusban fejlesztésekre fordí-
tani.

– Akkor az ipari parkkal és az 
inkubátorházzal kapcsolat-
ban is hamarosan várhatók 
fejlemények?

– Remélem, igen. A fejlesz-
tési tárcának már leadtuk a 
javaslatunkat, hogy hol szeret-
nénk a 200 hektáros ipari par-
kot létrehozni. Ez a terület je-
lenleg is állami tulajdonban 
van, a Gyümölcstermesztési 
Kutatóintézet kezelésében, a 
7-es út mentén. Tudni kell, 
hogy a 600 hektárt, amit kezel-
nek, valaha az érdi földműve-
sektől vették el – szeretnénk, 
ha a közösség visszakapna 
belőle 200-at. Ha erre az első 
negyedévben sor kerülne, két 
éven belül be is népesülhetne 
vállalkozókkal, termelő és 
szolgáltató üzemekkel. Egye-
lőre még zajlik a vita, mert a 
kezelő nem szeretne megválni 
e területtől.

– Más ingatlan nem jöhet 
szóba?

– Nem szeretnék lemondani 
róla. Persze, vannak még föl-
dek, de azok magántulajdon-
ban vannak, pénzbe kerülnek, 
és sok egyezkedést igényelne 
a megvásárlásuk.

– A vállalkozói falu és inku-
bátorház hol kapna helyet?

– Az Ercsi úti körforgalom 
mellett. Ez a terület magántu-
lajdonban van, de a tulajdono-
sa is érdekelt lenne egy inku-
bátorház létrejöttében. Nem-
rég tárgyaltunk a nemzetgaz-
dasági tárcával, és VEKOP-os 
forrásból szeretnénk megtá-
mogatni a vállalkozói falu lét-
rejöttét. Ha össze tudjuk han-
golni az állami, a pályázati és 
a vállalkozói lehetőségeket – 
és ez az összehangolás az ön-
kormányzat feladata –, akkor 
ez a létesítmény is nagyon ha-
mar megépülhet.

– Az Érd Aréna melletti terü-
let fejlesztése mikor indulhat el?

– Van már lehetséges befek-
tető, most zajlik az egyeztetés, 
mit lehet építeni a területre és 
mit nem. Ismereteim szerint 
6–8 milliárdos beruházás va-
lósulna meg a csarnok szom-
szédságában.

– Strand, élményfürdő szere-
pel a tervek között? Korábban 
ez az elképzelés is elhangzott…

– Valóban, a sportuszodai 
kapacitást legalább egy 
stranddal ki kellene egészíte-
ni, de még meg kell vizsgálni, 
hogy mi éri meg és mi nem. 
Külső befektető csak akkor te-
szi bele a pénzét egy projektbe, 
ha a befektetése bizonyos időn 
belül megtérül, később pedig 
hasznot hoz.

– Ha ez a komplexum meg-
épül, várható-e, hogy a nagy-
állomás is megújul?

– Ez az érdi fejlesztéstől 
függetlenül is bekövetkezik, 
hiszen a 40-es vasútvonal fej-
lesztési programjához kap-
csolódóan a nagyállomást is 
átépítik. Van viszont egy prob-
léma: a megfelelő méretű par-
kolónak még nincs meg a he-
lye. Lehet, hogy az Aréna mel-
letti létesítménnyel közös 
parkolót kell kialakítani.

– A helyi építőipari vállalko-
zások ugyanúgy szerepet kap-
nak majd az építkezésekben, 
mint a csatornázásban pár 
éve?

– Remélem, igen. A közbe-
szerzési kiírásainkban hang-
súlyozni fogjuk ezt az igé-
nyünket. A helyi vállalkozók 
nagy valószínűség szerint al-
vállalkozóként tudnak közre-
működni ezekben a munkála-
tokban.

– Nagyon sok fejlesztést 
érintettünk, ám az utakról 
még nem beszéltünk. Mikor 
kerülhet sor Érd úthálózatá-
nak megújítására?

– Amikor Orbán Viktor mi-
niszterelnök tavaly nyáron 
Érdre látogatott, azzal kezd-
te: aszfaltozzuk le a város ut-
cáit. Végül közösen arra jutot-
tunk, hogy addig ezt nem tud-
juk megtenni, míg Érd kasz-
szája nem gyarapodik az ipa-
ri parkból származó bevéte-
lekkel, hiszen a megépült uta-
kat fenn is kell tartani. A je-
lenlegi hálózat karbantartása 
is nagy teher. Remélem, hogy 

2019 körül, azaz a jelenlegi 
fejlesztések megvalósulása 
után, a következő 30 milliár-
dos tőkeinjekcióval fel tudjuk 
újítani az utakat, járdákat, 
fejleszteni tudjuk a közvilágí-
tást – akkor már mindezt a 
fejlesztéseknek köszönhető 
bevételből képesek leszünk 
fenntartani.

– Kulturális intézményeink 
– művelődési központ, könyv-
tár – újjáépítésére mikor kerül-
het sor?

– A  tavalyi esztendőben 
megvásároltuk a Pelikán sé-
tány melletti területet, szem-
ben a Földrajzi Múzeummal. 
A célunk az, hogy ott kulturá-
lis központot hozzunk létre. 
Ez egy körülbelül ötmilliárd 
forintos beruházás lenne, 
amire jelenleg nincs forrá-
sunk, úgyhogy ez a tervünk is 
a következő fejlesztési ciklus-
ban valósulhat meg.

– Az utóbbi időben Érd 
többször szerepelt az országos 
híradásokban bizonyos bűn-
cselekmények miatt: az idős 
tanárházaspár meggyilkolá-
sa, az ékszerbolt kirablása, a 
lefülelt kenderültetvény… Mit 
tehet ezek elharapódzása el-
len az önkormányzat?

– Beterveztük a progra-
munkba a kamerarendszer 
nagyobb volumenű fejleszté-
sét. Jelenleg 50 helyen lehet-
nek térfigyelő kamerák, és mi 
ezt 130-ra szeretnénk bővíte-
ni. Kamera segítségével a 

megtörtént bűncselekmények 
nagy valószínűséggel köny-
nyebben felderíthetőek, de 
egyeseket ez sem tart vissza 
tette elkövetésétől. A bűncse-
lekmények száma és súlyos-
sága egyébként abszolút ér-
tékben csökken, egyre keve-
sebb Érden az erőszakos bűn-
cselekmény.

– Végezetül egy utolsó kér-
dés, ami minden bizonnyal 
sokakat érint: a közösségi köz-
lekedés fejlesztésére mikor ke-
rülhet sor?

– Úgy érzem, hogy a Fej-
lesztési Minisztérium lema-
radt Érd, illetve a kormány 
Érddel kapcsolatos ez irányú 
szándékairól: mi benyújtot-
tuk igényünket és közbeszer-
zési pályázatot is kiírtunk 
10–15 buszra, ám kiderült, 
hogy az Integrált Közlekedés-
fejlesztési Operatív Program-
ban erre nincs pénz. Annyit 
azért elértünk, hogy a 2016-
os IKOP-pályázatban már 
lesz rá forrás, ahogy a Szent 
István hídra is. Nagy valószí-
nűség szerint ez utóbbi meg-
építése még az idén elkezdő-
dik, és a híd 2018-ban készen 
is lesz. A helyi közösségi köz-
lekedés megújításával azt cé-
lozzuk, hogy a városon belüli 
és a Budapest–Érd közötti 
gépkocsi-közlekedés minél 
erőteljesebben csökkenjen. 
Ezt a vasútra történő erőtel-
jes ráhordással tudjuk elérni, 
illetve úgy, hogy biztosítjuk: 
intézményeink busszal elér-
hetőek legyenek.

Negyvenmilliárd forintot ad Érdnek öt év alatt a kormány fejlesztésekre – jelentette be Orbán Viktor T. Mészáros Andrással közös sajtótájé-
koztatóján még a nyáron. Az első 4 milliárd már decemberben megérkezett

Interjú T. Mészáros Andrással, Érd polgármesterével

„Most a munka ideje van”
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Nemcsak belföldi, hanem 
akár határokon túli tanul-
mányi kirándulásokat is tá-
mogatni szeretne az Érdi If-
júsági Önkormányzat – erről 
a múlt héten megtartott ülé-
sükön döntöttek a városi di-
ákság képviselői.

Megtartotta idei első ta-
nácskozását a tavaly megvá-
lasztott Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat, amely a 2016. esz-
tendőre kitűzött tervek és 
célok előkészítéséről tár-
gyalt. A tanácskozáson el-
hangzottakról Gregor Ale-

xandra, a diáktestület saj-
tószóvivője tájékoztatta a 
helyi sajtót.

A szóvivő elmondta, hogy 
egyaránt szeretnék támo-
gatni az általános és közép-
iskolás tanulók kirándulása-
it is, de mivel a rendelkezé-
sükre álló források végesek, 
nem áll módjukban minden 
diák utazási költségeit fe-
dezni, ezért azt találták ki, 
hogy nem a tanulmányi 
eredmény, még csak nem is a 
magaviselet alapján fogják 
kiválasztani, kik vehetnek 
részt a kirándulásokon, ha-
nem sorsolással fognak er-
ről dönteni.

Terveik szerint a felső ta-
gozatosok várhatóan Holló-
kőre és a Margitszigetre 
utazhatnak, a középiskolá-
sok pedig valamelyik hatá-
ron túli testvérvárosunkat 
látogathatják meg. Úgy ter-
vezik, hogy mintegy száz ál-
talános iskolás, valamint a 
kijelölt úti cél távolságától 
függően több tíz középisko-
lás diák utazhat majd az Ifjú-
sági Önkormányzat támoga-
tásával.

Gregor Alexandra hozzá-
tette: arra is tekintettel lesz-

nek, melyik korosztálynak 
milyen az érdeklődési köre, 
hiszen a kisebbeknek egy ál-
latkerti kirándulás is óriási 

öröm lehet, míg a hetedik és 
nyolcadik osztályosokat 
már inkább a történelmi és 
természeti értékek látniva-
lói vonzzák.

Azt szeretnék, ha a sze-
rencsések kiválasztása is 
eltérne a hagyományostól, 
az Ifjúsági Önkormányzat 
nem a tanulmányi eredmé-
nyek vagy a diákok maga-
tartása alapján jelölné ki 

azokat a tanulókat, akik 
„megérdemlik” a jutalom-
utat.

A diáktestület sajtószóvi-
vője azt is elmondta: ezek-
nek a tanulmányi kirándulá-
soknak többek között az is 
célja, hogy az érdi diákság 
jobban megismerje egymást. 
Ha több intézményből érkez-

nek a tanulók, több a lehető-
ség az ismerkedésre is. A 
kirándulásokon kívül már a 
sportversenyek szervezésé-
nek előkészületeit is meg-
kezdték az Ifjúsági Önkor-
mányzat tagjai, de ezek tel-
jes programjáról csak a kö-
vetkező hetekben születik 
majd végleges döntés – 
mondta Gregor Alexandra.

n ÁBRaHÁM

Az idei év elején is arról kérdezzük a pártok, 
frakciók vezetőit, hogy települési politikusként 
mit szeretnének 2016-ban elérni, megvalósítani? 
Ezúttal Szűcs Gábor (MSZP), a közgyűlés baloldali 
frakciójának vezetője nyilatkozott lapunknak. 

– Nem fér hozzá kétség, 
hogy az elmúlt esztendő – a 
miniszterelnök érdi látogatá-
sa és a fejlesztési forrásként 
felajánlott 40 milliárd forint 
miatt – igencsak meghatáro-
zó volt a település életében. A 
jól átgondolt és előkészített 
fejlesztési tervekkel ugyanis 
Érd óriásit léphet előre, hi-
szen ehhez most már a forrá-
sok is rendelkezésére állnak. 
Óriási lehetőség ez a város-
nak, annál is inkább, mert 
amióta a Fidesz–KDNP kezé-
be került a város vezetése, a 
fejlesztések megtorpantak, 
hiszen csak azokat a beruhá-
zásokat fejezték be, amelye-
ket még az MSZP kezdett el, 
új fejlesztésekbe nem fogtak 

bele. Éppen ezért sajnáljuk, 
hogy ez a forrás csak most 
került falajánlásra, holott 
már jóval korábban is nagy 
szüksége lett volna rá Érd-
nek – fejtette ki Szűcs Gábor, 
hozzátéve: reméli, hogy most 
már felgyorsulnak a fejlesz-
tések. A politikus szerint a 
lakosság széles körű bevoná-
sa mellett kell a források fel-
használásáról tárgyalni, 
mert fontos, hogy az érdiek 
számára valóban pozitív vál-
tozásokat hozzanak a beru-
házások.

A szocialista képviselő azt 
is hangsúlyozta: roppant fon-
tos, hogy a fejlesztési pénzek 
felhasználása átlátható le-
gyen. Mint mondta: örömmel 

fogadta, hogy az általa már a 
2010-es önkormányzati vá-
lasztási kampányban szor-
galmazott víz-, illetve zápor-
tározó végre meg fog épülni a 
Papi földeken, valamint sza-
badidőpark is létesül ezen a 
területen. Abban is bízik, 
hogy végre az Interspar ré-
gen várt beruházása is meg-
valósul és ennek köszönhető-
en a Parkvárosban élők kul-
turált körülmények között 
vásárolhatnak és vehetik 
igénybe a szükséges szolgál-
tatásokat.

Szűcs Gábor fontosnak 
tartja azt is, hogy az önkor-
mányzat által tavaly megvá-
sárolt ingatlanokon minél 
előbb látható eredményei le-
gyenek az oda tervezett fej-
lesztési elképzeléseknek. 
A legfontosabbnak mégis azt 
tartja, hogy az ipari park mie-
lőbb megnyissa kapuit, hiszen 
kiemelt cél a munkahelyte-
remtés. Az érdiek számára is 
az az első, hogy helyben el 

tudjanak helyezkedni, mert 
akkor érzik majd igazi ottho-
nuknak a települést, ha itt is 
dolgozhatnak.

Az új munkahelyek létreho-
zása utána következik az inf-
rastruktúra fejlesztése, az 
utak és járdák kiépítése, 
rendbetétele – fűzte hozzá a 

helyi politikus. Hangsúlyozta: 
hogy a kulturális létesítmé-
nyek fejlesztését sem kell hát-
térbe szorítani, mert a telepü-
lés lakossága a szabadidejét 
is színvonalas kulturális 
programokkal szeretné eltöl-
teni, ehhez pedig szüksége-
sek azok a létesítmények, 
amelyekben ezt megtehetik, 
tehát kellene korszerű könyv-
tár, koncert-, színház- és 
moziterem is Érdnek.

A konkrét feladatokra térve 
Szűcs Gábor kifejtette, hogy 
ebben az évben is felkarolja a 
lakótelep fejlesztését, mert 
szerinte a polgármester is ígé-
retet tett arra, hogy ott sport-
pálya és új játszótér is épül, 
lesz kutyafuttató és a szüksé-
ges kiszolgáló helyiségek is 
megépülnek. Azt is fontosnak 
tartja, hogy tovább erősödjön 
a város közbiztonsága, ami-
ben a tavaly elfogadott kame-
rarendszer fejlesztése min-
denképpen segíteni fog.

n B.E.

Érd elbúcsúzik a Magyar Kéménytől, júliustól a katasztrófavédelemhez 
tartozik a kéményseprői szolgáltatás – hangzott el T. Mészáros András múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján. A polgármester bejelentette: a város megvásá-
rolta a volt téglagyár Duna-parti területét, valamint egy parkvárosi ingat-
lant, ahol iskola, óvoda és művelődési ház épülhet majd.

2016. július 1-jétől módosul 
a kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatás: a katasztrófa-
védelem látja majd el e tevé-
kenységet azon települése-
ken, ahol az önkormányzat 
felmondja a közszolgáltatási 
szerződését. Ezzel a lehető-
séggel Érd is szeretne élni, 
ezért rendkívüli közgyűlést 
hívott össze, hogy e témában 
döntsön a képviselőtestület. 
Mint T. Mészáros András az 
ülést megelőző napon tartott 
sajtótájékoztatóján elmond-
ta, a kéményseprők munkál-
tatóváltása a lakosságot any-
nyiban érinti, hogy az évi 
első két kéményseprést in-
gyen fogják nyújtani.

A polgármester sajtótájé-
koztatóján felhívta a figyel-
met arra is, hogy már igé-

nyelhető az új elektronikus 
személyi igazolvány, amely 
használható elektronikus 
aláírásra, valamint a taj-
kártya és az adóazonosító 
igazolvány funkcióit is ellát-
ja.

– Az érdi okmányirodában 
felkészültek az új igazolvá-
nyok kiadására, és várják az 
igénylőket – tette még hozzá.

T. Mészáros András két 
önkormányzati adásvételről 
is beszámolt: a város megvá-
sárolta a volt téglagyárat és 
a környező 10–12 hektárnyi 
területet a Duna-parton. 
A  másik, mintegy 37 ezer 
négyzetméteres ingatlan a 
Búvár, Betonozó, Favágó ut-
cák környékén helyezkedik 
el: ide épül majd a parkvá-
rosi óvoda, iskola, közösségi 

ház és akár egy orvosi ren-
delő is. Az építkezés – mint a 
polgármester hangsúlyozta 
– további fejlesztéseket von 
maga után, hiszen nemcsak 
az utat kell kiépíteni, hanem 
a közösségi közlekedést is 
oda kell hozni, ez pedig mind 
hozzáadott értékként jelenik 
majd meg. A beruházás vár-
hatóan 2018 szeptemberére 
készül el.

– A Modern Városok Prog-
ram keretében zajló többi 
beruházás munkálatai is el-
kezdődtek: nap mint nap ter-
vezőkkel, kivitelezőkkel tár-
gyalunk, hogy minél gyor-
sabban el tudjuk indítani a 
Batthyány 2020 programot. 
Azt látjuk, hogy szándé-
kunk, miszerint még ebben a 
ciklusban ráköltjük a város-

ra a megítélt 40 milliárd fo-
rintot, nagyon feszített üte-
mű munkával ugyan, de 
megvalósítható.

T. Mészáros Andrást arról 
is kérdeztük, véleménye sze-
rint milyen következmé-
nyekkel jár majd, hogy janu-
ár 1-jétől az új, 300 nm ösz-
szes hasznos alapterületet 
meg nem haladó lakóépüle-
tek felhúzásához nem kell 
előzetesen építési engedélyt 
kérni, csak bejelentési köte-
lezettsége van az építtető-
nek. A polgármester úgy fo-
galmazott: a városkép vár-
hatóan romlani, az építkezé-
sek száma pedig nőni fog, és 
fellendül az építőipar.

– Bár engedélyre nincs 
szükség, csak olyan ingat-

lant lehet majd építeni, ami 
megfelel a különféle hazai 
szabványoknak, és tekintet-
tel kell lenni a helyi szabá-
lyozásra is – hangsúlyozta a 
polgármester, akit a Százha-
lombattára tervezett gumi-
feldolgozó üzemmel kapcso-
latban is kérdeztek az újság-
írók. Mint mondta, egyelőre 
nincs bővebb információja a 
vállalkozásról, mivel még 
nem kapott részletes választ 
kérdéseire a beruházó cég-
től.

– Önmagában sem az el-
lenzés, sem a támogatás 
nem jó megoldás: informáci-
ók kellenének, azok pedig 
egyelőre nincsenek – tette 
hozzá.

n ÁdÁM KaTalIN

Két halaszthatatlan döntés indokolta, hogy T. Mészáros András polgármes-
ter múlt csütörtökre összehívta a közgyűlés rendkívüli ülését. A napirend 
egyik indítványa a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés felbontá-
sáról szólt, a másik a város vízelvezetési rendszere fejlesztésének második 
üteméhez kapcsolódott.

Tavaly december 27-én lé-
pett hatályba a kéménysep-
rő-ipari tevékenységről szó-
ló 2015. évi törvény, amely-
nek egyes rendelkezései 
csak 2016. július 1-jén lép-
nek hatályba és ennek értel-
mében az egész országban 
államosításra kerül a ké-
ményseprés. Érdnek, me-
gyei jogú városként koráb-
ban feladata volt, hogy nem-
csak saját településén, ha-
nem Pest megye közigazga-
tási területén is gondoskod-
jon a szolgáltatás ellátásá-
ról. Az új törvényi szabályo-
zás azonban megadta a le-
hetőséget az önkormányza-
toknak, hogy maguk hatá-
rozzanak arról, fenntart-
ják-e korábbi közszolgálta-
tási szerződésüket vagy in-
kább állami kézbe adják a 
feladatot.

T. Mészáros András kifej-
tette: a megyei települések-
ről sorra érkeznek a dönté-
sek, és eddig még egyetlen-
egy önkormányzat sem ra-
gaszkodott ahhoz, hogy 
megtartsa a kéményseprő-
ipari szolgáltatást, hanem 
mindegyik elfogadta annak 
államosítását.

Végül a közgyűlés 15 
igen, egy tartózkodás mel-
lett elfogadta a Magyar Ké-
mény Kft.-vel kötött szerző-
dés június 14-re szóló fel-
mondását.

Ezt követően a város felszí-
ni vízelvezetési rendszere ki-
építésének és fejlesztésének 
második üteméhez kapcsoló-
dó határozatokat hozták meg 
a képviselők. A plénum ezen 
beruházással az Érd és Tér-
sége Szenny víz tisz tí tá si és 
Szenny víz-el ve ze té si Önkor-
mányzati Társulást bízta 
meg, amely már meg is kezd-
te a beruházás előkészítését.

Ennek megfelelően a most 
rendelkezésre álló pénzügyi 
keretek között a Papi földek 
csapadékvíz-tározója, a Kele-
ti főgyűjtő ág (Túrócz u.–Fel-
sővölgyi út között), az Ébenfa, 
Vincellér utca csapadékvíz-

gyűjtő ága, az Ürmös utca 
(Vincellér utca és Tárnoki út 
között) csapadékvíz-elvezeté-
si rendszere, a Nyugati fő-
gyűjtő ág (Kalotaszegi utcától  
Berki árok felé), a Tárnoki út 
csapadékvíz-elvezetési rend-
szere (Szent István és Kolozs-
vári utca között), valamint a 
Kalotaszegi utca csapadék-
víz-elvezetési rendszere (Kés-
márki és Hegyaljai utca kö-
zött) valósítható meg.

Dr. Veres Judit (Fidesz–
KDNP) a város mérföldkö-
vének nevezte a csapadék-
víz-elvezetési rendszer ki-
építéséről szóló döntést, 
hangsúlyozva, hogy a hirte-
len lezúduló csapadéktól 
rengetegen szenvednek Ér-
den.

A határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadta a 
közgyűlés.

n BÁlINT

Tanulást segítő módszert is támogatnak a diákképviselők

Irány Hollókő és a Margitsziget

Tanulást segítő kineziológia
A kineziológia pedagógiai és 
pszichológiai elemeket is tar-
talmazó készség-, képesség-, 
és személyiségfejlesztő mód-
szer. Ha stresszben vagyunk, 
az minden esetben a félelem 
és a harag érzelmeit tartja 
fent. Ezek a negatív érzelmek 
visszahatnak a viselkedé-
sünkre, munkánkra, felfogó-
képességünkre. Azt tapasz-
taljuk, hogy a teljesítmé-
nyünk 20–40 %-ra csökken. 
Ez az iskolában különösen 
érzékelhető: csökken a figye-
lemkoncentráció, a szövegér-
tés, dyslexia (olvasás), 
dysgráfia (írás), dyskalkuláció 
(számolás), valamint maga-
tartási problémák jelennek 
meg. A kineziológia egyik fő 
profilja a konfliktus- és krízis-
helyzetek kezelése, stressz-

mentes készség- és képes-
ségfejlesztés, valamint a ta-
nulási problémák lélektani 
hátterének feldolgozása cso-
portfoglalkozások kereté-
ben, szükség esetén egyéni, 
személyre szabott foglalko-
zások alkalmazásával. Az Érdi 
Ifjúsági Önkormányzat támo-
gatásával az érdi általános is-
kolásoknak lehetőségük van 
arra, hogy ezeket a foglalko-
zásokat, szociális rászorult-
ság esetén ingyenesen is 
igénybe vehessék. A Szepes 
Gyula Művelődési Központ-
ban ezért havi rendszeres-
séggel tanulást segítő, ingye-
nes felvilágosító előadások 
indulnak.
A 4 alkalomból álló előadás-
sorozat első időpontja febru-
ár 12., péntek 17.30 óra.

Céljuk, hogy az érdi diákság minél jobban megismerje egymást

Fontos feladat a lakótelepi fejlesztések megkezdése

MSZP: óriási lehetőséget kapott a város

Szűcs Gábor fontosnak tartja, 
hogy az ipari park minél előbb 
megnyissa kapuit

Továbbra sincsenek információk a battai gumiégetőről

Ingyenes kéményseprés, 
megszűnő építési engedély

Nap mint nap tervezőkkel, kivitelezőkkel tárgyalnak, hogy minél 
gyorsabban el tudják indítani a Batthyány 2020 programot

Rendkívüli közgyűlésen döntöttek a képviselők
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás államosításával kap-
csolatos vitában Pulai Edina (Jobbik) fontosnak tartotta, 
hogy a Magyar Kémény Kft. által foglalkoztatott dolgozó-
kat a katasztrófavédelmi szerv is alkalmazza, egyrészt, 
mert jól felkészült szakemberekről van szó, másrészt hogy 
a dolgozók a törvényi változások miatt ne kerüljenek az 
utcára.
Havasi Márta (DK) értetlenül állt a kéményseprő-ipari szol-
gáltatással kapcsolatos, „háromfordulós” döntések előtt. 
Furcsának találta, hogy tavaly december végén az önkor-
mányzat még öt évre szóló szerződést kötött a Magyar Ké-
mény Kft.-vel, hogy pár héten belül felmondja azt.
Ezt a véleményt Szűcs Gábor (MSZP) is osztotta, valamint kö-
zölte, hogy bizottsági ülésen is javasolta: kötelezzék a Ma-
gyar Kémény Kft.-t, hogy számoljon el a lakosoktól jogtala-
nul beszedett díjakkal!

Felhívás
Az Ófalu–Újfalu Település-
részi Önkormányzat 2016. 
január 27-én (szerdán) 17.00 
órától a volt II. Lajos Általá-
nos Iskolában (2030 Érd, Fő 
u. 42.) tartja a következő 
ülését, amelyre mindenkit 
szeretettel várunk!

Antunovits Antal
elnök
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Olyan régóta ismétlődik már az Érden és a térsé-
gében élő képzőművészek seregszemléje, hogy 
még Kéri Mihály sem emlékezik rá, pontosan 
hányadik Téli tárlat nyílik meg idén január 29-én 
a Városi Galériában.

Mindenesetre biztos, hogy 
többtucatnyi csoportos kiál-
lítás van már térségünk mű-
vészei mögött, hiszen vala-
mikor a 90-es évek tájékán 
született meg a gondolat, 
hogy érdemes lenne éven-
ként legalább egyszer közös 
tárlatra hívni a városban 
élő, illetve nálunk letelepe-
dő, új otthonra találó művé-
szeket. Ma már nyugodtan 
mondhatjuk: térségi csopor-
tos tárlatra kerül sor január 
29-én, hiszen Érd mellett Tö-
rökbálint, Százhalombatta, 
Diósd, Tárnok, Pusztazámor 
alkotói mutatják be művei-
ket, a magyar kultúra napjá-
hoz közeli időpontban.

– Ilyenkor személyesen 
hívjuk meg azokat a művé-
szeket, akiket ismerünk, 
akikről tudjuk, hogy telepü-

lésünkön vagy a környéken 
élnek, de mivel sosem pontos 
a regisztráció, hiszen egy 
esztendő alatt újak is érkez-
nek, mások esetleg elköltöz-
nek, ezért az újságban is 
mindig közzétesszük a felhí-
vást – nyilatkozta lapunk-
nak Kéri Mihály galériave-
zető, aki azt is elmondta: év-
ről évre új alkotók is jelent-
keznek.

Lényegében közel félszáz 
képzőművészt – grafikust, 
festőt, szobrászt – érint ez a 
meghívás, de mindannyian 
mégsem vesznek részt min-
den esztendőben, előfordul, 
hogy néhányan pár évig nem 
hoznak alkotást, majd egy 
idő múlva újra jelentkeznek, 
így alapvetően harminc-
negyven közötti az alkotók 
létszáma ezen a hagyomá-

nyos Téli Tárlaton. Ez azért 
is figyelemre méltó, mert 
aránylag pontos keresztmet-
szetét nyújtja a régió képző-
művészetének. A  szer-
vezők azt is szeretnénk, 
ha ezáltal élénk művé-
szeti élet zajlana a vá-
rosban, hiszen a tárlat 
kiváló alkalmat ad arra, 
hog y találkozzanak 
egymással az alkotók, 
akik közül sokan akár 
évekig nem látták egy-
mást. Itt viszont megis-
merik egymást és némi 
betekintést is kapnak 
egymás művészetébe.

A korábbi évek ta-
pasztalatai alapján el-
mondható, hogy kisebb 
csoportok is kialakul-
nak, ugyanis egy-egy 
ilyen kiállítást követően 
a hasonló szellemiségű, 
stílusú művészek egy-
másra találnak, hárman-né-
gyen összefognak és közö-
sen szerveznek maguknak 
csoportos kiállítást Buda-
pesten vagy más települé-
sen. Az sem ritka, hogy a 

csoportos tárlaton bemutat-
kozó alkotóknak később ön-
álló tárlata is nyílik a Városi 
Galériában. Mint Kéri Mi-

hály elmondta, az elmúlt 
évek során már az érdiek 
színe-javát alkalmuk volt 
helyben bemutatni, hiszen 
az a legfontosabb céljuk, 
hogy ezeken a tárlatokon a 

város közönsége is megis-
merje a művészeket.

– Fontos kiemelni, hogy a 
felhívás elsősorban a hivatá-

sos művészeknek szól, 
hiszen az amatőröket 
leginkább a művelődési 
ház karolja fel, viszont 
meg szoktuk mi is nézni 
a kiállítókat, és ameny-
nyiben úgy ítéljük meg 
néhányukról, hogy itt a 
helyük, őket meg szok-
tuk még hívni erre a ki-
állításra. Szeretnénk, 
ha friss munkákat mu-
tatnának be a művé-
szek, ezért azt kértük, 
hogy az utóbbi két év 
terméséből válasszanak 
két művet. A kiállításra 
készülő képzőművészek 
január 26-án és 27-én, a 
Városi Galéria nyitva-
tartási ideje alatt, 10-től 
18 óráig adhatják be az 

alkotásokat. A  tárlat meg-
nyitója január 29-én, pénte-
ken 18 órakor lesz  – emlé-
keztetett Kéri Mihály, a galé-
ria művészeti vezetője.
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A Szepes Gyula Művelődési Központ 2016-os kiál-
lítási évadát január 7-én egy fotótárlattal nyitotta, 
amely – ahogy azt M. Nagy Péter művelődésszerve-
ző már akkor is elmondta – egy koncepcióváltást is 
jelez az intézmény kiállítási tevékenységében.

Határozottabb, markánsabb 
profilt kívánnak adni a művelő-
dési központ tárlatainak és eh-
hez egy megfelelő műfajt keres-
tek. Így esett a választásuk a 
fotográfiára, amelynek külön-
böző műfajaival nap mint nap 
kapcsolatba kerülünk, s amely 
képalkotási mód mára milliók 
önkifejezési eszközévé és/vagy 
információforrásává vált. Ezért 
kiállítási alkalmainkat jellem-
zően – az évi tízből hatot – a 
fényképezés különböző műfa-
jainak kívánjuk szentelni – fej-
tette ki M. Nagy Péter, a kultúr-
ház munkatársa.

A kiállítások szervezőit a 
fényképezés iránti érdeklődé-

sükben többek között az is 
megerősíti, hogy a művelődési 
központ keretei között hosszú 
ideje működő Duna-Art Fotó-
klub tagjai is megérdemelnek a 
jelenleginél méltóbb bemutat-
kozási lehetőséget, természete-
sen az anyagában havonta 
megújuló „folyosógaléria” mel-
lett, ami továbbra is várja majd 
az érdeklődőket.

Az intézmény idei tárlatter-
ve már lényegében összeállt. 
A  következő kiállításon elő-
ször lesznek Érden láthatók 
drónokkal készült képek. 
A  háttérbeszélgetéssel és 
technikai bemutatóval egybe-
kötött megnyitóra február 12-

én, este hat órakor kerül majd 
sor. Ez a merőben új technika 
nemrégen kezdett hódítani a 
fényképezés szerelmesei kö-
zött, hiszen olyan felvételek 
születhetnek általa, amilye-
nekről eddig legfeljebb csak 
álmodhattak.

A továbbiakban a művelődé-
si központban terveznek 
szelfipályázatot is, amely a mű-
faj megosztó volta és népszerű-
sége okán nagy érdeklősre szá-
míthat, ugyanis korábban már 
egy gyermekrajzpályázaton is 
feltűntek „szelfis” diákok a pá-
lyamunkákon, tehát az 
okostelefonok elterjedésének 
köszönhetően, az ifjúság köré-
ben szívesen alkalmazott ez a 
fényképezési technika.

Reprezentatív kiállításon 
mutatkozhatnak majd be a 
Duna-Art tagjai, és az év folya-
mán láthatjuk még Hollósi 
Zsófia érdi fotográfus képeit is 
egy egyéni tárlaton.

Ezeken kívül már körvonala-
zódik őszre egy sajtófotó-kiállí-
tás is, amilyenre még nem iga-
zán volt példa városunkban – 
tájékoztatta lapunkat M. Nagy 
Péter, majd sietett hozzátenni: 
az elmondottakból azonban 
nem kell arra következtetni, 
hogy a kultúrház a jövőben le-
mondana a kiállítótermében 
megrendezett, hagyományos 
és méltán népszerű képzőmű-
vészeti tárlat megrendezésé-
ről. – Továbbra is változatlanul 

meghirdetjük a március 15-
éhez kötődő gyermekrajzpá-
lyázatunkat, s természetesen a 
jövőben is otthont adunk a Poly-
Art Alapítvány éves kiállításá-
nak, sőt fölélesztjük Csipkeró-
zsika-álmából a Mustra elneve-
zésű, fiatal művészeknek ki-
írandó tehetségkutató pályáza-
tunkat is, valamint a város 
művésztanárainak is kínálunk 
majd bemutatkozási lehetősé-
get.

n BÁlINT

Közel kell kerülni a mai olvasóhoz – vallja 
Szentmártoni János József Attila-díjas költő, a 
Magyar Írószövetség elnöke, akinek ez biztosan 
sikerül is, hiszen gyakran találkozik olvasókkal, főleg 
a rendhagyó irodalmi órákon, mint a közelmúlt-
ban is az érdi Kőrösi iskolában, ahol élvezetesen 
beszélt a költő feladatáról és munkájáról.

Öt éve áll az írószövetség 
élén, és azóta minden évben a 
magyar kultúra napján váro-
sunk vendége, hogy átadja az 
egykor Érden élt jeles költőről, 
Bella Istvánról elnevezett dí-
jat.

– Sajnos az idén, pénteken 
nem tudok ott lenni az ünnep-
ségen, mert Erdélybe utazom, 
de a szövetség titkára, Erős 
Kinga helyettesít engem és ő 
adja át a polgármester úrral a 
Bella István-díjakat – fogadott 
irodájában Szentmártoni Já-
nos, akit alig túl a harmincon, 
öt évvel ezelőtt kérték fel az 
elnöki posztra.

Hogyan és milyen célokkal 
indult neki a „prózai” munká-
nak? – kérdeztem tőle a jubile-
um alkalmából, ami egyben 
egy kis számvetésre is alkal-
mat ad.

– Ismerve a nagy elődöket, a 
híres írókat, költőket, óriási 
megtiszteltetésnek tartottam 
a felkérést, mégis sokáig gon-

dolkodtam azon, elvállaljam-e 
abban a zűrzavaros helyzet-
ben, amiben éppen akkor volt 
a szövetség. Tudtam, hogy ha-
talmas terhet veszek a vállam-
ra, és azt is tudtam, hogy egy 
időre oda az alkotói munkám-
nak! Hosszas, majd egyévnyi 
vajúdás után azonban mégis 
elvállaltam.

Jól döntött, mert, ahogy 
mondta, sikerült megvalósíta-
ni céljaik nagy részét. Ebben a 
rohanó, pénztelen világban a 
legfontosabb feladatának tar-
totta, hogy versenyképessé te-
gye a szövetséget, ezért próbál 
olyan utakon járni, amelyeken 
rátalálnak az olvasókra, meg-
hódítják a szívüket. Kinyitotta 
a székház kapuját mindenki 
számára, különféle vonzó 
programokat, tanfolyamokat 
szerveznek, és keresik az új 
tehetségeket, valamint nagy 
hangsúlyt fektet a nemzetközi 
kapcsolatok megerősítésére, a 
kultúrdiplomáciára.

Elengedhetetlen – vallja az 
elnök –, hogy a Magyar Írószö-
vetség körül létrejöjjön egy 
mecenatúra kör, amely kiegé-
szíti az állami támogatást. Rá 
is szorulunk mecénásokra, hi-
szen volt olyan évünk, amikor 
mindössze hatmillió forintból 
működtünk, de 2012-től har-
mincmillió forintból. Ez nagy 
előrelépés, bár jobban tervez-
hetnénk ennek az összegnek a 
duplájából…

Az 56-os forradalom hatva-
nadik évfordulójának méltó 
megünneplését szintén felada-
tának tekinti, hiszen íróink ki-

emelkedően fontos szerepet 
játszottak az októberi esemé-
nyekben. Ennek megfelelően 
az idén elkezdik az 1956-os 
virtuális emlékszoba kiépíté-
sét, dokumentumokkal, visz-
szaemlékezésekkel.

Ír is vagy „csak” adminiszt-
rál, lobbizik, tárgyal, diplomá-
ciai kapcsolatokat épít? – kér-
deztem Szentmártoni János-
tól.

– Verset ritkán írok, tavaly 
jelent meg egy kis válogatá-
som új versekkel kiegészítve, 
Miféle földet címmel. Első, évek 
óta készülő életrajzi ihletésű 

regényem végénél tartok, az 
idei könyvfesztiválra talán 
meg is jelenik.

A Bella István-díjról végeze-
tül azt mondta, hogy nagy 
öröm számára, hogy minden 
évben ő adhatta át Érden a dí-
jakat azoknak, akik az egyko-
ri érdi költő szellemiségét to-
vábbviszik és kötődnek a nem-
zeti irodalom értékes hagyo-
mányaihoz, bár azt nem árulta 
el, hogy az idén ki kapja a díjat. 
Majd pénteken kiderül a Sze-
pesben megtartott ünnepsé-
gen.

n TEMESI lÁSZlÓA kézirat dátuma szerint 1823. januári 22-én fe-
jezte be Kölcsey Ferenc Hymnus című költemé-
nyének megírását. Ezt a napot a rendszerváltás 
óta a magyar kultúra napjaként tiszteljük, s nem-
csak idehaza, hanem határainkon túl is szerte a 
világban különböző programokkal emlékeznek 
meg kulturális értékeinkről.

De hogyan is született ez az 
ünnep? A  magyar kultúra 
napjáról való megemlékezés 
gondolatát 1985-ben vetette 
fel ifjabb Fasang Árpád zon-
goraművész. „Ez a nap annak 
tudatosítására is alkalmas, 
hogy az ezeréves örökségből 
meríthetünk, és van mire 
büszkének lennünk, hiszen ez 
a nemzet sokat adott Európa, 
a világ kultúrájának. Ez az 
örökség tartást ad, ezzel gaz-
dálkodni lehet, valamint se-
gíthet a mai gondok megoldá-
sában is” – vélte az ünnep 
kezdeményezője, és bár a gon-
dolat 31 éves, a magyar kultú-
ra napjáról való megemléke-
zésre csak pár évvel később, 
1989. január 22-én került sor 
először.

Maga az ünnep Kölcsey Fe-
renc Himnusz című költemé-
nyéhez kapcsolódik, amit a 

feljegyzések szerint 1823. ja-
nuár 22-én fejezett be Szat-
márcsekén. Kölcsey verse elő-
ször 1829-ben Kisfaludy Ká-
roly Aurorájában jelent meg. 
A Himnusz megzenésítésére 
még több mint két évtizedig 
várni kellett. Erre ugyanis 
csak 1844-ben került sor, ami-
kor pályázatot írtak ki, és ezt 
a zsűri döntése alapján Erkel 
Ferenc, a Nemzeti Színház 
akkori jeles karmestere nyer-
te meg. A művet először 1844. 
július 2-án mutatták be a 
Nemzeti Színházban, de újabb 
négy év telt el, mire hivatalos 
állami ünnepségen is elhan-
gozhatott. Ez a történelmi pil-
lanat 1848. augusztus 20-án 
volt. Ettől kezdve, az immár 
193 éves Himnuszt, tulajdon-
képpen a közmegegyezés tet-
te nemzeti imádságunkká, 
hiszen hivatalosan csak az 

1989. évi törvény iktatta nem-
zeti jelképeink sorába.

A magyar kultúra napját 
tehát 1989 óta ünneplik janu-
ár 22-én, amely alkalomból a 
kulturális intézmények or-
szágszerte számos különle-
ges programmal várják az 
érdeklődőket.

Érden immár egy évtizedes 
hagyomány, hogy a város 
együtt ünnepel a Magyar Író-
szövetséggel, amikor is sor 
kerül a közösen alapított Bel-
la István-díj átadására, vala-
mint ez alkalomból köszöntik 
a városi Csuka Zoltán-díj ki-
tüntetettjét is. Mindehhez 
csatlakozik a Szepes Gyula 
Művelődési Központ „Így írok 
én...” címmel, a diákok számá-
ra meghirdetett irodalmi pá-
lyázatának eredményhirdeté-
se is.

Idén emlékezetesnek ígér-
kezik az Avis Cantrix leány-
kar fellépése, valamint Papp 
Norbert homokanimációja. 
Végül a Cseh Tamás emlékére 
rendezett koncerttel zárul Ér-
den az ünnepi műsor, amelyre 
18 órai kezdettel mindenkit 
szeretettel várnak a Szepes 
Gyula Művelődési Központba.

n ÁBRaHÁM

A magyar kultúra napja

Évente félszáz alkotónak kínálnak bemutatkozási lehetőséget

Téli tárlatra várják a térség művészeit

A Téli Tárlat aránylag pontos keresztmet-
szetét nyújtja a régió képzőművészetének

Adminisztráció, lobbi, néha vers, egy regény

Rá kell találni az ismeretlen olvasóra

Ezentúl nagyobb figyelmet kap a fotográfia a Szepesben

Drónok, szelfipályázat és Mustra

Ez a merőben új technika nemrégen kezdett hódítani a fényképezés 
szerelmesei között

„Tudtam, hogy hatalmas terhet veszek a vállamra, és azt is tudtam, hogy egy időre oda az alkotói mun-
kámnak!”

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 cm-es, szob-
rok (installációk) 50×50×50 cm-es méretben.

A kiállítási anyag válogatását szakértő zsűri segíti.

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

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

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

ZENE
Bach és jazz – Jacques Loussier zenéje
Jacques Loussier 1934-ben született 
Franciaországban. Pályája az 1950-es 
évek végén, a dzsessz történelmének 
egyik leginkább kísérletező időszaká-
ban kezdődött. Loussier prominens 
szerepet játszott a dzsessz fejlődésé-
ben azzal, hogy egy addig többé-ke-
vésbé érintetlen területre merészke-
dett: a múlt század derekán fiatal zon-
goristaként Bach zeneműveire improvi-
zált, ennek köszönheti sikerei elindulá-
sát.
1959–1979 között triójával koncer-
teztek világszerte. Negyvenöt éves 
korában úgy döntött, visszavonul, 
hogy zenei témájú kutatásainak 
szentelhesse idejét. Ekkoriban mi-
séket komponált, nagy hatással 
volt rá Vivaldi, Ravel, Satie, vala-
mint Debussy és Schumann mun-
kássága is.

1985-ben a trió újjászületett, új tagjai 
André Arpino ütőhangszeres és Vincent 
Charbonnier bőgős lettek, újbóli sikere-
ket hozva az együttesnek. Egyedi elő-
adói stílusa és merész kísérletező kedve 
felkeltette Bernard Gavoty figyelmét is. 
A híres francia zenetudós így jellemezte 
a zenészt: „Hogy Loussier lenne a világ 
legjobb zongoristája? A saját stílusában 
minden kétséget kizáróan az.” Generá-
ciójának egyedülálló művésze, talán 
épp azért, mert stílusa egyetlen műfaj-
ba sem sorolható. Virtuóz és változatos 
munkásságáért 2009-ben Gramo-
phone-díjjal tüntették ki. A jelenlegi fel-
álláson kívül számos egyéb produkció-
ban is részt vett, több száz mozi- és tévé-
film zenéje fűződik a nevéhez.
80. születésnapjára dupla CD-s set je-
lent meg saját válogatásában kedven-
ceiből. Zenésztársai André Arpino és 
Benoit Dunoyer de Segonzac. Nagysze-
rű élmény hallgatni, keressék a Zenei 
Könyvtárban!

A drónok – a távirányított repülőszer-
kezetek –új távlatokat nyitottak a fény-
képezésben is. Ezekbe a lehetőségek-
be nyújt bepillantást a Szepes Gyula 
Művelődési Központ február 12. és 
március 9. között látható kiállítása, 
amelyen az Adronehungary két 
drónfotósa, Stokker Tamás és Kiss Ba-
lázs mutatkozik be. A tárlat megnyitó-
ján egy igazi, professzionális drón is 
látható lesz, s kezelőik a műfaj kulissza-
titkaiba is beavatják az érdeklődőket.
Eredetileg mi másra is fejlesztették vol-
na ki a pilóta nélküli légi járműveket, 
mint hadászati célra. Az azóta általáno-
san drónnak nevezett távirányítású re-
pülők számos polgári célra is alkalmaz-
hatók. Például fényképezésre, ami an-
nak ellenére új távlatokat nyitott a foto-
gráfiában, hogy a már bárki által elér-
hető műholdfelvételeken akár az autók 
rendszáma is olvasható. De új lehetősé-

get ad a kezünkbe a drónfotózás a 
nagy hagyományokkal rendelkező és 
látványos produktumokat felmutató 
légi fényképezéshez képest is.
A drónok által rögzített képek mind a 
műholdfelvételektől, mind a légi fo-
tóktól eltérő nézőpontból mutatják 
környezetünket: egyszerre kínálják a 
megszokottól eltérő látószöget és a 
személyes közelséget. A  drónok és a 
digitális felvételkészítés összekapcso-
lása az, ami leginkább népszerűvé, szé-
les körben használhatóvá teszi a fény-
képezés, filmezés új módját. Az egy-
idejűség másképpen szinte elérhetet-
len élménye korlátlan felhasználható-
ságot tesz lehetővé, s mindez ötvözhe-
tő a professzionális képminőséggel.
Ha ennél több is érdekli a drónfotó zásról, 
akkor várjuk a művelődési központban 
február 12-én, pénteken 18 órakor kez-
dődő beszélgetésre és tárlatnyitóra.

Top 10 
a Gyermekkönyvtárban

Beck andrea: A Titoktündér 
– A Tündérek kalendáriuma

Forssén Ehrlin, Carl-Johan: 
Aludj el szépen, Bendegúz!

Makinen, Juha: AngryBirds 
– Transformers : A kikelés kora

Gier, Kerstin: Silber 
– Az álmok első könyve

Esterházy dóra: 
Karácsonyi nagy Bori-könyv

Bartos Erika: Együtt lenni jó!
Chainani, Soman: 

Jók és rosszak iskolája
Tielmann, Christian: 

Berci és az eltűnt osztálypénz
Gilman, Charles: Démon tanár úr
Ricci, Christine: Dóra és a kis 

karácsonyfa – Dóra a felfedező

Top 10 
a Felnőtt könyvtárban

Frei Tamás: Agrárbárók – Magyaror-
szág az oroszok csapdájában

Vámos Miklós: 
Bárnovellák + Fakciók

Child, lee: A baj nem jár egyedül
Morton, Kate: Titkok őrzője
Hawkins, Karen: 

Olthatatlan szenvedély
oates, Joyce Carol: Én nem az 

vagyok, akinek ismersz
Payne, Holly lynn: 

A damaszkuszi rózsa
Silva, daniel: A Moszad ügynöke, 

a gyilkolóművész
lagercrantz, david: 

Ami nem öl meg
Brown, dan: Az elveszett jelkép

…már indul is a gép, lassan 
megyünk az erdő felé, meg kell 
kerülni a szelet, csak szél ellen 
lehet fölszállni. Persze izgatott 
az ember egy kicsit, hiába bi-
zonygatom magamnak, hogy 
angol-lordszerű nyugalommal 
rendelkezem, sehogy sem aka-
rom elhinni… jaj! ...de gyorsan 
megyünk már… de még a föl-
dön…

…hű dehogy! ... megyünk 
fölfelé! Suhan a gép, átvágó-
dunk a sátrak fölött, valaki in-
teget, kitartom a kezemet, 
hogy én is integessek, de majd 
leveszi a kezem a szél. A lég-
csavar rettenetes rohanó lég-
tömeget vág a fejemhez. A sze-
memről lassan, de biztosan 
csúszik lefelé az autószem-
üveg, kabátom szétcsapódik, 
kár, hogy nem vettem föl azt a 
jóképű lindberghi zubbonyt, 
amit kombinénak becéznek … 
de magasan vagyunk!

Dobos pilóta hátranéz. Jovi-
ális arca mosolyog. Érzem, va-
lamit kellene mondanom:

– Fúj a szél! – ordítom, de 
magam sem hallom, csak tu-
dom, hogy mondtam valamit. 
Ejnye! Torkom sértett büszke-
sége nem hagy:

– A csap utcán végestelen…
…kezdek dalolni, de fel-

adom. A motor legyőzött, nem 
hallok magamból egy szót sem. 
Jó lenne lenézni. Megfogódzko-
dom, és oldalt kihajolok egy ki-
csit.

– Jaj, de gyönyörű!
Mint egy térkép, ami rá van 

akasztva a jó Isten szobájának 
a falára. Keresem oldalt a lép-
téket, meg Luther nevét.

Milyen kicsi minden! Kis já-
tékvasút pöfékel – milyen he-
lyes! Házikók, erdőcskék, Du-
nácska. Gyerekes érzés fog el, 
játszani szeretnék.

Egyre tágul a horizont, 
egyre többet látok, minden 
oly szép, a göröngyös ország-
út, mely kifelé kirázta a lelke-
met, most gyönyörű sima sza-
lag, sehol semmi egyenetlen-
ség, négyszögű, csodálatosan 
zöld rét, mint a biliárdposztó, 
kiválasztok három szénakaz-
lat, három biliárdgolyót, most 
éppen ziccerre állnak… ni, a 
Duna, de szép, és kicsi! Egy 
arasszal átérném, pedig ré-
szegség fog el, mindent úgy 
látok, ahogy kéne lennie, s 
olyan boldognak látszik min-
den odalenn, semmi hiba, 
minden rendben, csilloghat a 
szemem, biztos, hogy mosoly-
gok is…

…nézem a sebesség-muta-
tót, százhatvan kilométer, 
megint kinézek. És talán ez 
volt a legfurcsább érzés.

Állunk!
Mintha nem haladnánk sem-

mit. Alig észrevehetően má-
szunk, azon a pár centis kis er-
dőcskén hosszú pillanatok 
alatt jutunk csak át. Így sohase 
jutunk Pestre!

Pedig tudom, hogy gyorsan 
megyünk, de a gyorsaságot 
nincs mihez viszonyítani, 
olyan messze van minden.

Még nem vagyok rosszul! Ez 
azért jut eszembe, mert fölszál-
lás előtt azt a tanácsot kaptam, 
hogy ha rosszul vagyok, néz-
zek a cipő orrára. Odanézek, 
de csak amatőr kedvtelésből.

Budapest!
A nagy térképen próbálok 

tájékozódni. Buda fölött va-
gyunk.

Országház … milyen kicsi 
innen … még a költségvetés 
is…

Margitsziget. Megkeresem a 
MAC-pályát.

Szervusz Szusza! – kiáltok 
le, gondolom, biztosan ott teni-
szezik.

Fordul a gép. Alig érzem. 
Csak a szél pofoz, vörösre 
masszírozza az arcomat. Néha 
emelkedünk, néha süllyedünk. 
Kellemes érzés.

Tűnik Pest, közeledünk Érd 
felé … jaj, mi az?

A gép orra emelkedik, a far-
ka lelóg, csuda kellemetlen, 
kétségbeesetten kapaszko-
dom, hű de fönn vagyunk, a gép 
lóg a légcsavaron … mi lesz itt 
… valami baj történhet … jajj 
…

… bukik le a gép hanyatt 
homlok … óóóóó …. a gyom-
rom a fejemen ugrik ki, jaj, töb-
bet nem leszek rossz … elég!

…megint vízszintesen van a 
gép – végre! … mi az, már 
megint? … a gép farka leko-
nyul, az orra emelkedik … 
hinnye … még mindig fölfelé .. 
zumm … a zapád  … végem 
van … juuuuuuuuuuuj…

a gyomrom … na végre.
Egészen oda vagyok. Dobos 

szélesen mosolyogva hátranéz 
… a másodperc tört része alatt 
összeszedem magam, mosolyt 
erőszakolok a számra. Dobos 
csodálkozva néz, na megállj, 
ezt olvasom le az arcáról, visz-
szafordul és már állítja is föl a 
gépet  … jaaaaaaj … Isten ve-
led világ…

…ez volt a leghosszabb. Do-
bos hátranéz megint, nevet, én 

intek, hogy köszönöm, de a ke-
zem elviszi a szél.

Aztán ereszkedünk lefelé, 
már látom a sátrakat, a kis cso-
portot, a sima réten föltűnnek a 
göröngyök, a gödrök, a Duna, a 
szép ezüstszalag lomha folyó 
lesz, hirtelen eszembe jut, hogy 
ebbe a folyóba emberek ölték 
bele magukat…

Simán leérünk, gurul a gép, 
aztán megáll. Odarohannak. 
Füzesi, aki már előbb fölszállt, 
kérdően néz rám.

– Rendes kis dolog! – ezt a 
buta kis mondatot mondom 
első megilletődésemben. És ér-
zem, hogy el vagyok jegyezve a 
repüléssel.

*

Bocsánat, hogy csak most 
térek rá a bevezetésre, de ezzel 
nem várhattam, nem értem rá. 
Talán még most se késtem el.

Tudniillik az egész úgy kez-
dődött, hogy elhatároztuk, 
hogy a sportrepülésről írunk 
riportot. A sportrepülésről, er-
ről a csodaszép sportról (ké-
sőbbi tapasztalat), melyet 
meglehetősen mostohán ke-
zelnek, állam, sajtó egyaránt 
(igaz Trianon köti az állam 
kezét, a sajtóét pedig a nemtö-
rődömség).

A hosszú út, míg kiérünk az 
érdi repülőtérre, göröngyös 
voltával ugyancsak fölrázza az 
embert a tespedéséből.

Mikor a Csillag-csárdát elér-
jük, már megpillantjuk a repü-
lők sátrait. Bizony a sátrait. Az 
ember azt hinné, valami hatal-
mas hangárokban állnak a gé-
pek és e helyett, meglátja a sát-
rakat.

– Mindent mi csinálunk. – 
mondja a bennünket elsőnek 
fogadó S. Ferenc, ifjú pilóta.

Nézzük a sátrakat. A nagy 
sátor, ahol a gépek állnak, im-
pozáns. Mellette egy kisebb la-
kósátor. Aztán egy kis lakósá-
tor. Belül szőnyegek vannak, 
olyan, mint egy fehér leányszo-
ba. Sétálunk a starthely felé, S. 
Ferenc, a levegő rajongó fiatal 
szerelmese, lassan, komolyan 
beszél.

– Ott az Aero-szövetség 
gépe, azok kiképeznek min-
denkit, aki jelentkezik. Most 
éppen egy férfit és egy nőt ké-
peznek ki.

– Hogy megy a tanulás?
– A gép kétüléses. Elöl egy, 

hátul egy. Előre ül a süller … 
bocsánat ezekért a rossz né-
met szavakért, nem tudja levet-

kőzni az ember. Szóval elöl ül a 
tanuló. Hátul a pilóta. Mind-
egyik ülésben ott vannak 
ugyanazok a műszerek, kor-
mány. A tanuló is vezet, a tanító 
is. Ha már egy kicsit megy a do-
log, akkor a pilóta elengedi a 
kormányt, a süller vezet csak, 
de nem tudja. Ha baj van, a pi-
lóta ugye átveheti, mert neki is 
megvan minden.

– Mennyi idő alatt lehet meg-
tanulni?

– Van, aki háromszáz fel-
szállás után kész, de van, akit 
csak ezer-kétezer felszállás 
után szabadítanak föl, vagyis 
akkor már egyedül fölmehet.

A tanulásról már lekéstünk, 
mert tolják be a gépet.

– Persze az Aero-szövetség 
kiképzése pénzbe kerül, míg 
nálunk, a Műegyetemi Sportre-
pülők Egyesületében ingyenes 
a kiképzés.

Megyünk vissza a sátrak 
felé. Közben megérkezik Oro-
szi Márton Pál, az MSE elnöke. 
Szemüveges, bajuszos fiatal-
ember. Kérdezősködöm tőle az 
egyesületről. Szomorúan mo-
solyog:

– Egy-két rajongó ember az 
egész. Többet koldulunk, mint 
haladunk. Nagyon szegények 
vagyunk. S emellett a kutya 
nem törődik velünk. A lapok 
nem írnak rólunk, pedig hát ez 
is van olyan sport, mint teszem 
azt az automobil, vagy a motor-
kerékpár, hogy csak a gép-
sportokat említsem.

Magunk csináljuk a gépein-
ket, szerszámunk alig van, vil-
lanyfúrónk, a többi mind kézi 
munka…

– A repülőnap hogy sikerült? 
– kérdezem.

Legyint.
– Rosszul. Nem volt elég pro-

paganda, meg huszonnyolca-
dikán volt, amikor nemigen 
van az embereknek pénzük. 
Nem mondom, hogy élelmesek 
voltunk, de nem akartuk átlép-
ni azokat a bizonyos határo-
kat.

Ősi magyar szerénység 
csendül ki ezekből a szavakból. 
És büszkeség. Adjon a közön-
ség a repülősportnak önzetle-
nül és ne a reklámdob hangjá-
ra!

Hirtelen hozzánk fordul:
– De nem volna kedvük az 

uraknak fölmenni egy kicsit?
Hát volt.

*

Dobos István, a műegyetemi-
ek tanító pilótája 19 éve repül, 
első repülése úgy történt, hogy 
beült egy gépbe és egyszerűen 
fölment vele és repült. Azelőtt 
még életében nem ült gépben. 
Azóta repül. Tizenkilenc éve 
repül, de éppen úgy nem tud el-

telni a repülés gyönyörűségé-
vel, mint mi, a kezdők.

Ő is haragszik a sajtóra.
– Soha nem írnak rólunk, 

csak akkor, ha valami baj van. 
Akkor aztán agyontúlozzák és 
olyanokat írnak, hogy ha nem 
bántana bennünket, hát hete-
kig kellene nevetnünk rajta. 
Ilyeneket írnak, hogy „hirtelen 
megállt a motor, mire a gép le-
zuhant.” Ilyen zöldséget! Elő-
ször is le se tudna jönni az em-
ber, ha nem állítja le a motort. 
Meg ha kényszerűségből áll le, 
az sem olyan nagy baj. Elég-
szer megállt már nekem a mo-
torom, szét is robbant már, 
mégis itt vagyok. Aztán azzal a 
kecskeméti esettel kapcsolat-
ban például azt írták: a pilótá-
nak óriási erővel sikerült még 
egyszer megberregtetni a gé-
pét és így szétrebbentette a 
marhacsordát, aztán nyugod-
tan leszállhatott. Az ember 
haja az égnek mered.

Igaz, nem mindenki ért a re-
püléshez, de minek ír róla?

– Azt nem írja senki – foly-
tatja –, hogy nálunk, mióta 
emlékszem, nem történt soha 
semmi szerencsétlenség. Még 
csak gépet sem törtünk ösz-
sze. De ha valami ameriká-
nus átrepüli az óceánt, hát 
egész számokat írnak róluk, 
potyautasokkal és egyéb 
szenzációkkal fűszerezve. 
Vagy ha csak szárazföldön re-
pülnek el valahova. Nem nagy 
vicc az kérem. Negyven-ötven 
pilóta vállalkozna rá, Ameri-
kából Európába repülni. Csak 
volna nekünk is olyan gé-
pünk. Pénz kell csak hozzá. 
Bátorság az van itt. De néz-
zék meg például ennek a gép-
nek a motorját. Ócska angol 
Bristol-motor. Akár Németor-
szágban ócskavasnak se ven-
nék meg. De nekünk megfelel. 
Olyan géppel, mint azoknak 
az amerikánusoknak van, az 
öreganyámat megtanítom re-
pülni. Menjenek el Karlstadba 
azzal a kis 18 lóerős Rómával, 
amit úgy dobálhatnak a sze-
lek, ahogy akarnak. Azzal re-
püljenek! Akkor elhiszem, 
hogy tudnak.

*

Tíz fele járhat már az idő. 
Meleg van. Füzesi rajzolgat, mi 
diskurálgatunk az árnyékban, 
meghívnak bennünket a mű-
egyetemi műhelybe, ahol a gé-
pek készülnek.

Aztán elbúcsúzunk.
– Viszontlátásra!
És megyünk, beoltva a repü-

lés örökké tartó szérumával. S 
a városban furcsán nézünk az 
emberekre, akik közömbösen 
mennek el mellettünk és nem 
tudják: repültünk!

Urbán László – Sajtótükör: Nemzeti Sport 1929. jún. 24.
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2016. január 20-tól 2016. január 30-ig

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 
10-től 18 óráig, hétvégén 
rendezvénytől függően, a 
rendezvény előtt 1 órával.
Kérjük, iratkozzon fel hírle-
velünkre!

PROGRAM

KISS ÁDÁM A NAGYVILÁG-
BAN
Műsorvezető: Benk Dénes
Belépőjegy 3100 Ft.
Január 25-én, hétfőn 20 
órától

KIÁLLÍTÁS

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Imák kéznyomokban és 
sóhajokban
Tanos Miklós fotókiállítása.
Megtekinthető január 31-ig

Börzsönyi sárdagasztós 
fotóstúra
A Duna-Art Fotóklub kiállítása
Megtekinthető február 5-ig

KAMARATEREM
Arcok és pillanatok
M. Nagy Péter és Szirmai 
Klára 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 kedd-
jén, 18 órakor

VITALITÁSKLUB
Hétfőnként 17 órától
Információ Makai József, 06 20 
911 4652
Dumaparti, esetleg éneklés 
is
Január 25-én, hétfőn  
17 órakor

KERTBARÁT KÖR
Minden páros pénteken  
17 órakor
Információ Németh Antal,  
06 30 549 4230
Gyümölcsfák metszése  
a kiskertben
Január 29-én, pénteken  
17 órakor

ELŐZETES

BABA – BÖRZE
Használt ruhák cseréje, 
vására
Információ Czinderné Bea,  
06 30 597 8823
Február 13-án, szombaton 
9–12 óráig

CSALÁDI MATINÉ
Bíró Eszter: Állati zenés 
ABC

Február 14-én, vasárnap  
11 órakor

SZÍNHÁZ
Boldogság
Szerelmi kaland hat képben
Pikali Gerda és Rékasi Károly
Február 14-én, vasárnap 15 
órakor

FURULYÁS PALKÓ
A Kolompos együttes mű-
sora
Március 6-án, vasárnap  
11 órakor

a Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 
Információ: Bakó Beatrix 06 

23 365 490/105.

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 
kiállítás
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

Valamennyi kiállítás 
megtekintésére jogosító 
teljes árú jegy 1000 Ft, a 
kedvezményes jegy ára 500 
Ft, tárlatvezetési díj 3000 Ft 
kiállításonként.

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS

A hosszú fehér felhők föld-
jén – Kércz Tibor új-zélandi 
természetfotói
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.

PROGRAM

FELNŐTT KÖNYVTÁR
A Magyar Kultúra Napja: 
Himnusz az emberhez
Némedi-Varga Tímea és 
Pelsőczi László előadóestje
Január 27-én, szerdán 17 
órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
Népek, kultúrák foglalkozás-
sorozat: Japán és Kína
Januárban folyamatosan

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGE-
INK NYITVA TARTÁSA

FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 
óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 
óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

PARKVÁROSI  
FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYV-
TÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § 
(2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltak-
nak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek éven-
te legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. A 
fenti rendelkezés végrehajtása érdekében Érd Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. 
(XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői 
munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlés-
nek. E tájékoztatók szerkesztett változatát olvashatják az alábbiakban.

Antunovits Antal
A 2014. évi helyi önkormány-
zati választásokon az 1. szá-
mú egyéni választókerület 
mandátumát nyertem meg. A 
megválasztásom óta eltelt idő-
ben az alábbiakról szeretném 
tájékoztatni a választókörze-
temet: 

•  A Kincses Óvoda Ófalusi Tag-
óvoda előtt járdaépítés, vízel-
vezetés az árokban műanyag 
csővel, járdaszint megemelé-
se, ajtó levágása, belső óvoda 
rész munkáinak követése az 
udvaron, a játékok szegélykő-
vel való körbeszegése és nyo-
mon követése.

•  A Hősök tere világításának 
megvalósítása, hogy este is jól 
látható legyen, képviselői kez-
deményezés, illetve megvaló-
sítása is.

•  A Teréz utca és a Felső utca 
300 szennyvízcső lerakása és 
ennek nyomon követése és Ko-
vács Péterrel és a fővállalko-
zóval a terület bejárása több-
ször is.

•  Az Erzsébet utca és a Teréz 
utca csatornázása folyamán 
lévő sár eltávolítása, megbe-
szélése a csatornaművekkel.

•  Az Edina utca és az Erna utca 
útjának rendbetétele, Incze 
Józsefnél jelentve.

•  Az Ella utca és az Elvira utca 
sarkánál lévő csatornázás 
megsüllyedése, ennek több-
szöri bejelentése.

•  Az Elvira utca többszöri beje-
lentés kátyúzási problémák, 
tavasszal javítva, de ősszel is-
mételten rossz állapotban van.

•  Az Elvira utca és a Budai út 
vízelvezető rács tisztításának 
kérése.

•  Az Éva utca és a Kornélia utca 
útcsatornázás után a keresz-
teződés bitumennel javítva, 
ennek bejelentése.

•  A Judit utca, a Júlia utca és a 
Pásztor köz többszöri problé-

ma 2014-ben és 2015-ben is, a 
munkálatok megfigyelése. 
Sajnos az esős idő nem kedvez 
ennek a murvás útnak.

•  Közvilágítási hiba bejelentése 
több alkalommal az Alsó utca, 
a Kornélia utca és az Erzsébet 
utcában stb.

•  A Pásztor köz közvilágításá-
nak problémájának megoldá-
sa, sajnos a közvilágítás veze-
tőjével nem sikerült megolda-
ni, mert nincs odavezető kap-
csolószál.

•  A Jolán utcában a temetőnél 3 
db lámpa felszerelése, ugyan-
az a probléma: közvilágítás 
vezetőjével tárgyalva megálla-
pítást nyert, hogy a kapcsoló-
szál nincs kiépítve. Az embe-
rek kívánságának megfelelve 
és a Polgármester Úr szavait 
betartva a temető alsó részén 
kapunyitás, az ott élő idős em-
berek problémájának megol-
dása.

•  A Szántó utca aszfaltozása és 
annak felbontása, illetve újra-
aszfaltozásának, a munka fo-
lyamatának végigkövetése.

•  Az idei képviselőkeretem a Fő 
utcai vízelvezető árok megva-
lósulása megtörtént, ennek a 
munkának az első markolás-
tól az utolsó füvesítéséig nyo-
mon követése.

•  2014 októberétől 2015 novem-
beréig az összes babacsoma-
got és az idősek csomagjainak 
kiszállítását személyesen vé-
geztem.

•  A Gereblye utca útjának javí-
tása, csatornázás után helyre-
állítása, pótmunka.

•  A Gereblye utca és Molnár 
utca sarok az ÉTH kukásautó-
ja a csatornaszemet behor-
pasztotta, ennek jelentése és a 
munkálatok nyomon követése.

•  Villanyszerelés a Mély útnál a 
pincéknél, az oszlop elhelye-
zésének pontos helyének meg-
jelölése.

•  A villanyszerelés alkalmával 
észrevettem, hogy az egyik 

pincénket valaki megpróbálta 
eltulajdonítani, egy új ajtót fa-
lazott be, ennek jelentése a 
közterületeseknél és Polgár-
mester Úrnál, Bógó Lászlóval 
az ügyet megbeszélve az 
ügyet lezárta. Bógó László el-
költözött a pincéből.

•  Kastély villanyszerelés, új óra-
szekrény megvalósítása, az 
ellopott villanyóra pótlása, 
ami 5 évvel ezelőtt történt a 
rendőrségi jegyzőkönyv alap-
ján Zsirkai László megvalósí-
totta, ennek nyomon követése.

•  A „Te Szedd” mozgalomban 
részvétel, ha jól tudom, 4 éve 
az Érdi Horvát Önkormányzat 
bejelentkezésével, illetve segí-
tőtársaimmal a termálvíz ki-
nyerő kútjánál a terület meg-
tisztítása a szeméttől. A moz-
galomban a Molnár utca sze-
metének összeszedése.

•  Németh Tibor lakos vízóraak-
na problémájának segítése, 
Sárosi Péter igazgató úrral 
kapcsolatfelvétel.

•  Kocsi köz: egy vihar által meg-
döntött fa kivágása és ennek 
lebonyolítása, segítése.

•  A Kincses Óvoda Ófalusi Tag-
óvoda buszmegállójában 12 
méterről 16 méterre való ki-
szélesítése, ennek Közgyűlé-
sen való felszólalás, illetve ké-
rése.

•  Mélyút pincesor: a megsüly-
lyedt útszakasz rendbetétele 
és a kövek helyreállítása, mely 
sajnos a szüreti felvonulásra 
már az idő rövidségére való 
tekintettel csak murvával si-
került.

•  Postai küldemények: a lako-
sok jelentése alapján a Polgár-
mesteri Hivatalban az Adó 
Csoportvezetőnél jelentettem, 
hogy a postai küldemények 
késnek. A Közgyűlésen ezt is 
jelentettem, a Polgármesteri 
Hivatal eljárt ez ügyben.

•  Az Eszter utca 22. többszöri 
jelentés a közterület-felügye-
lők felé égetés, kábel, föld és fa 

az árokban benne volt. A kö-
zösség az együttélés szabá-
lyait nem tartja be. Remélhető-
leg az új közterület-csoportve-
zető, Garamszegi Andrea or-
vosolni tudja a problémát.

•  Az Alsó utcai árokrendszer, 
illetve a képviselőtársaim el-
mondása alapján több válasz-
tókerületben az árkot az ott 
élő emberek nem tartják rend-
ben. Ezért rendeletmódosító 
indítvánnyal éltem a Közgyű-
lés felé: zöldhulladékot, leve-
let, gallyakat nem lehet az 
árokban tárolni, a módosítást 
a Közgyűlés a novemberi ülé-
sén elfogadta.

•  Az Ófalusi kápolna kerítésé-
nek javítása, ennek teljes fel-
újításának nyomon követése.

•  A Kápolna előtt lévő kereszt-
nél a murvázás elrendezése, 
ahol több ünnepség van tart-
va, illetve a külső Római út ja-
vításánál a murvázást nem 
végezték el.

•  Az ófalusi iskola területének 
és udvarának kaszálása több-
szöri alkalommal való jelenté-
se.

•  Rózsafüzér advent ünnepsé-
gek lebonyolítása miatt a terü-
let lekaszálása.

•  A Fő utca Kovács Jánosné a 
választás alkalmával Polgár-
mester Úr ígéretét betartva 2 
db fakivágás történt, mert a 
házuk alapját a gyökérzet 
tönkretette a járdával egye-
temben. A járda helyreállítása 
nem történt meg.

•  Fő utca Braun János fakivá-
gás (fűzfa) a vihar megtörte, 
ennek intézése.

•  Külső Római út Bifkovics An-
tal háza előtt lévő diófa kivá-
gása, a csatornázás által a 
gyökérzet súlyos mértékben 
megsérült, kiszáradt. Ennek 
bejelentése és kivágatása, kö-
vetése.

•  Vető utca Hubai Árpád házá-
nak és környezetének több-
szöri bejelentése, nyomon kö-
vetése, elhanyagolt épületről 
malter és kisebb darab téglák 
estek le, a Hivatal felszólítása 
alapján a tulajdonos elvégezte 
az eltakarítást. A területén 
gaz, amit az ott lévő szomszé-
dok jelentettek. A Polgármes-
teri Hivatalhoz tett bejelentés 
után a tulaj lekaszálta. Hubai 
Árpáddal személyes elbeszél-
getés volt.

•  A Szepes Gyula Művelődési 
Központban horvát est rende-
zése a tököli, ercsii barátaink-

kal együtt, a fővédnök T. Mé-
száros András. Ennek az est-
nek a szervezése.

•  Az Alsó utcaiak 13. utcabálja 
teljes szervezése. Köszönet az 
önkormányzat támogatásá-
nak. Jól sikerült a bál, kb. 
500–600 ember vett részt, gye-
rekek szórakoztatása biztosí-
tott volt (pl. ugrálóvár).

•  Mikulás 2014-ben 2. alkalom-
mal, ennek teljes szervezése, 
500 gyerek kis ajándékkal 
való megajándékozása. Sza-
loncukor, alma, csokimikulás.

•  Adventi gyertyagyújtás szer-
vezése, segítése.

•  Nőnap március 8., tavaszkö-
szöntő, de hagyománytisztelő, 
fideszes lányok, asszonyok 
megvendégelése bál lebonyolí-
tása.

•  Szilveszteri bál lebonyolítása 
az Összefogás Egyesület he-
lyiségében, köszönet T. Mé-
száros Andrásnak a helyiség 
használatáért.

•  Testvérvárosi látogatások al-
kalmával delegációban való 
részvétel.

•  Az összes városi ünnepségen 
való részvétel, január 8. 20:00 
istentisztelet, Malenkij robot 
az elhurcoltak emlékművénél, 
március 15. Érdliget, Hősök 
napja Ófalu, augusztus 20., 
Ttrianon, október 23. hármas 
keresztnél a forradalom leve-
rése.

•  Az Érdi Bolyai János Általá-
nos Iskola tanévnyitóján való 
részvétel.

•  Az Érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium ballagásán való 
részvétel.

•  Az Érdi Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola és Gimnázium sza-
lagavatón részvétel 2014-ben, 
az Érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium szalagavatón való 
2014-ben és 2015-ben.

•  A polgárőrök ünnepi közgyű-
lésén való részvétel 2015-ben.

•  Az Érdi kézilabda összes ha-
zai mérkőzésén való részvétel.

•  A Járom utca Wágenhofferék-
nál az udvar rendbetétele, be-
szélgetés a tulajdonossal.

•  A Járom utca vízelvezetés, az 
ÉKFI padkát megtakarította 
az iszaptól, a probléma to-
vábbra is fennáll. Nyereg köz-
ben a víz lefolyik.

•  A Kengyel utca aszfaltozása, 
kijavítása, nyomon követése.

•  A Kerék utcában lakó idős 
hölgy az utcára önti ki a vizet, 
téglákkal akadályozza a for-
galmat. Többszöri bejelentés a 

Tájékoztató az önkormányzati képviselők  
2015. évi tevékenységéről

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

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

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

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
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közterület-felügyeletnél. Prob-
léma fennáll.

•  A Szent Mihály téren elégett 
kukák pótlása, több alkalom-
mal történő kérés Prokter Dá-
vid ÉTH felé.

•  A Szőlővirág ünnepen való 
részvétel, fellépés a színpadon 
Igráj Kolo együttesünk fellé-
pésével, emberek megvendé-
gelése hagyományos horvát 
étellel.

•  Az Adventi sétán való részvé-
tel, istentisztelet, az artézi kút 
kivilágított karácsonyfánál 
ünnepség, kápolna, a volt II. 
Lajos Általános Iskolában a 
gyerekek megvendégelése, 
ajándékozása.

•  A Szüreti bálon való fellépés 
feleségemmel, bíró és bíróné, 3 
alkalommal vállaltuk, hogy az 
ünnepség színesebb legyen.

•  VMG öregdiáknap szervezése
•  Az Alsó utcai zöldhulladék el-

szállítása, ÉKFI segítségével.
•  Az Alsó u 43. előtt lévő kidőlt fa 

kivágása, elhordásának intéz-
kedése, megbeszélés.

•  A Felső utcai villámvágott fa 
megtekintése Polgármester 
úrral.

•  A Felső utcában a nyári esőzé-
sek után, Magdinál segítés az 
ároknál, az árok lecserélése, 
illetve megtisztítása még nem 
történt meg.

•  Csipak Márton útjavítás az ut-
cán a 300 szennyvízcső elve-
zetése miatt.

•  A Felső utca több kapubejáró, 
Kovács Péterrel való beszélge-
tés során kijavításukat kér-
tem. Megvalósult.

•  A Kornélia utca és az Emília 
utca önkormányzati telek ka-
szálása, hulladék elszállítása.

•  A Kornélia utca, az Emília 
utca, az Emma utca és a Teréz 
utca svájci alap vízvezetése a 
lakótelepen élő emberek víz-
minőségének javítása érdeké-
ben.

•  A Teréz utca többszöri szenny-
víz elöntése utáni kapcsolat-
felvétel a biztosítóval és lako-
sokkal, Sárosi Péterrel meg-
beszélés és a lakóknak kár-
igény papír elhozása.

•  Artézi kutak tisztítása, folya-
mat követése.

•  Ófalusi temető rendbetétele az 
ÉKFI-vel. Tolmácsolom a la-
kosok pozitív véleményét.

•  Polgárőrök látogatása az 
ófalusi és az újfalusi temető-
nél. Macsotay Tiborral való 
kapcsolattartás.

•  A Bűnmegelőzési Központ 
Ófaluban épült. Folyamat kö-
vetése.

•  Birkózók bizottságában való 
részvétel.

•  Aláírásgyűjtés 3 alkalommal: 
829 db aláírás.

•  4 bizottságban vagyok tag: Va-
gyonnyilatkozati, Összeférhe-
tetlenségi és Méltatlansági Bi-

zottság, Sport, Ifjúsági és Köz-
rendvédelmi Bizottság, Kör-
nyezetvédelmi és Mezőgazda-
sági Bizottság, Pénzügyi és 
Költségvetési Bizottság, sze-
retek ott lenni.

•  Érd Távhő bizottsági üléseken 
való rendszeres részvétel.

•  A lakótelepi kisjátszótér felújí-
tásának ellenőrzése az ÉKFI-
vel, nagy játszótér felújítása 
(homokozó, térkő, szegélykő-
vel való körberakása a járdá-
nak).

•  Kérésem, hogy a nagy játszó-
téren lévő játékoknál gumilap-
pal legyen burkolva és ne ho-
mokcsillapítás legyen.

•  Ófalusi piac rendszeres láto-
gatása. Piacon levő problémák 
megbeszélése Grabovszky Il-
dikóval.

dr. Bács István
A tavaly őszi önkormányzati 
választásokon az érdi 4. szá-
mú választókerületben nyer-
tem mandátumot. Az azóta el-
telt bő egy évben igyekeztem 
megfelelni képviselői esküm-
nek, s képviselni az Érden 
élők érdekeit.

•  A problémák egy részére már-
is sikerült megoldást találni: 
az Érd alsó vasútvonal re-
konstrukciója kapcsán a Hiva-
talnok utcai házak elöntése, 
az Erkel Ferenc utca rendbeté-
tele, a csapadékelvezető árok 
építését a Vörösmarty utcá-
ban – ez utóbbi képviselői ke-
retből. Maradt azonban fel-
adat a jövő évre is: az ÉKFI 
szakemberei 2016-ban kezdik 
el a Gyula utcai árokrekonst-
rukciót. Mielőbb megoldást 
kell találni a Riminyáki úti el-
öntésekre is, mert egy téves 
koncepció miatt a Béla utcából 
kizúduló nagy mennyiségű 
csapadékvíz a Gellért és Töhö-
töm utcák közét önti el.

•  Elkészültek a tervek az Eszpe-
rantó és a Rómer Flóris terek 
átalakítására, amint rendel-
kezésre áll a forrás, azonnal 
kezdődhetnek a kivitelezési 
munkálatok.

Fontos pár gondolatban kitér-
ni az egész várost érintő tevé-
kenységemre, hiszen a képvi-
selő-testület Érd Megyei Jogú 
Város alpolgármesterévé vá-
lasztott. T. Mészáros András 
polgármester úr feladatként 
bízta rám:

•  Az M7-Iparos úti csomópont 
átépítésének koordinációja 
(Bem tér rekonstrukciója):

A kivitelezési munkálatok jól, 
az előre egyeztetett ütemterv 
szerint haladnak. Bár mint 
minden fejlesztés, építkezés, ez 
is sok kellemetlenséggel jár, 

tény, hogy hosszú évek óta vár-
tunk az ennek eredményeként 
megszülető új forgalmi rendre. 
A beruházó NIF Zrt. tájékozta-
tása szerint 2016 nyarán már 
birtokba vehetjük a megújult 
köztereket. Itt kell beszámol-
nom arról is, hogy a vízelvezető 
rendszer rekonstrukciója so-
rán a kivitelezők illegális 
szennyvízrákötéseket fedeztek 
fel egy ottani pizzéria részéről. 
Itt is – mint minden hasonló 
esetben – a hivatal a jogszabá-
lyoknak megfelelően, maximá-
lis szigorral jár el az érdi közös-
ség érdekében. 
•  Bem téri InterSpar áruház 

építkezésének koordináció-
ja:

Hosszas, hatéves tárgyalásso-
rozat eredménye, hogy meg-
épülhet a Bem téri bevásárló-
központ, ahol közel 500 m2 ön-
kormányzati közösségi tér is lé-
tesül. A 2017 év eleji átadás után 
ide szándékozunk költöztetni a 
parkvárosi fiókkönyvtárat és 
létrehozni új klubhelységeket. A 
beruházás kapcsán tető alá hoz-
tam egy megállapodást, mely 
szerint a Spar a korábban be-
csült 70 millió Ft helyett 140 mil-
lió Ft + áfa értékben újítja fel a 
Somogyvári utcai vízelvezést.
•  Az új Helyi Építési Szabály-

zat (HÉSZ) megszövegezé-
se:

Hosszú, közel egyéves munka 
után a napokban elkészült az új 
HÉSZ tervezete, amelyet közel 
30 társhatóságnak és bejelent-
kezett ügyfélnek küldünk véle-
ményezésre, hogy 2016 február-
jában a Közgyűlés elé terjeszt-
hessük.
•  Német Nemzetiségi Óvoda 

létrehozása (a 4. számú vá-
lasztókerületben, a Rimi-
nyáki úton):

Pintér Sándor belügyminiszter 
2014. december 30-án döntött 
arról, hogy 600 millió forinttal 
támogatja Érd fejlesztési terveit. 
Így vált lehetővé, hogy 75 millió 
forint értékben létrehozzuk Érd 
első nemzetiségi óvodáját, ami 
mindent igényt kielégítően, a 
szakma és a szülők elismerése 
mellett, 46 kisgyermek örömére 
nyílhatott meg 2015. szeptember 
1-jén, a gyönyörűen felújított és 
berendezett patinás villaépület-
ben.
•  Új Gyermekjóléti Központ (a 

4. számú választókerület-
ben, a Rómer Flóris téren):

Szintén a belügyminiszteri tá-
mogatásnak köszönhetően lép-
hetett a megvalósítás fázisába a 
projekt. A jogerős tervek már 
2014-ben elkészültek a régi csa-
ládi ház felújítására és bővítésé-
re. Itt 100 millió forintot ruházott 
be az önkormányzat az új járási 
központ kialakítása érdekében. 
Kialakítottunk egy olyan kap-
csolattartási szobát a hozzá tar-

tozó mini játszótérrel, ami gar-
zonszerű berendezése okán 
arra alkalmas helyen fogadja a 
rászoruló kisgyermekeket és 
családtagjaikat. Több mint 20 új 
munkaállomást hoztunk létre a 
szociális területen dolgozók-
nak, és kialakítottunk egy 
nagyméretű klubhelységet is, 
amit a városban működő, gyer-
mekekkel, egészséggel foglalko-
zó társadalmi szervezetek ve-
hetnek igénybe (pl.: babahordo-
zó klub, jógatanfolyam). A beru-
házás határidőre elkészült, 
2015. november 4-én megtörtént 
a műszaki átadás. Ezen épület 
már megkapta a jogerős hasz-
nálatbavételi engedélyt, a Szoci-
ális Központ fokozatosan veszi 
birtokba új központját.
•  Kapcsolattartás az oktatás, 

egészségügy területén:
Alpolgármesteri feladataim ré-
sze a fenti területeken történő 
konzultáció, a jogszabályok ál-
tal meghatározott esetleges fel-
ügyelet, ellenőrzés lefolytatása. 
A háziorvosok és házi gyermek-
orvosok kimagasló munkát vé-
geznek, feladatunk az együtt-
működési szerződések megkö-
tésére és az abban foglaltak el-
lenőrzésére (pl. rendelési idők 
betartása) terjed ki. Áldozatos 
munkájukért köszönet illeti 
őket.
Az oktatás területén, napi szin-
ten az óvodák jogszabályban 
meghatározott felügyelete ad – 
nem mindig hálás – feladatot.
•  Az önkormányzat szervezeti 

egységeként működő Közte-
rület-felügyelet irányítása:

A hozzáértő kollégáknak kö-
szönhetően a közterület-foglalá-
si engedély kiadása és az enge-
délyek visszavonása napi rutin-
feladat. Városunk közterület-fel-
ügyeleti csoportját új csoportve-
zető irányítja, akinek egyik ki-
emelt feladata a város közterü-
leteinek felügyelete és a parko-
lási morál javítása. Ezúton ké-
rek mindenkit, hogy a jövőben 
fokozottan figyeljen a KRESZ 
szabályainak betartására, hi-
szen ez a közösség, vala-
mennyiünk érdeke.
•  Érd és Térsége Szilárd Hul-

ladékkezelési Önkormány-
zati Társulás:

Az Érd vezetésével megalakuló 
társulás célja, hogy a környezet-
tudatosság előtérbe helyezése 
mellett valós megoldást találjon 
a térség hulladékgazdálkodási 
problémáira. A társulás napi 
munkáját koordinálom, vala-
mint azokat a döntéseket hozom 
meg, amiket az alapító okirat 
nem utal kifejezetten a Társulá-
si Tanács hatáskörébe. A hozzá-
vetőlegesen 1,4 milliárd forint 
összértékű pályázat keretében 
hetek óta folyamatban van a pá-
lyázaton megnyert 56 000 db 
szelektív gyűjtőedény szállítá-

sa, továbbá a napokban megér-
kezik 5000 komposztláda és 10 
hulladékgyűjtő jármű.
•  Orbán Viktor Miniszterel-

nök Úr 2015. július 3-ai láto-
gatásának megszervezése:

Polgármester úr megbízása 
alapján egyszemélyi felelőse 
voltam a miniszterelnöki láto-
gatás megszervezésének. 
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsé-
bet jegyző asszonnyal és Arató 
Zsolt sajtófőnökkel közösen 
egy olyan színvonalú eseményt 
szerveztünk meg, amelyről a 
Miniszterelnökség is elismerő-
leg nyilatkozott. Írásban kül-
dött összefoglalójuk szerint 
ennyire kidolgozott fejlesztési 
tervekkel, profi háttérmunká-
val egyik megyei jogú város 
sem fogadta őket.
•  Modern Városok Program – 

Érd:
Orbán Viktor miniszterelnök és 
T. Mészáros András polgármes-
ter Érd középtávú fejlesztésé-
ben állapodott meg 2015. július 
3-án.  Az általunk összeállított 
„Batthyány 2020” Program 
mind a 26 programpontját támo-
gatásra érdemesnek találta Mi-
niszterelnök Úr, és biztosította a 
várost arról, hogy a megvalósí-
táshoz szükséges mintegy 40 
milliárd forint a következő 5 év-
ben Érd rendelkezésére áll.

Az alábbi programpontokat a 
város nevében én tárgyalom 
végig az illetékes szakminisz-
tériumokkal, a megbízott mi-
niszterelnöki biztossal:
•  A Gazdaságfejlesztés alpon-

ton belül a Nemzetgazdasági 
Minisztériumban a Vállalkozó 
falu létrehozásáról, míg a 
Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
riumban az Ipari, Gazdasági 
fejlesztési övezet kialakításá-
ról folytatok előrehaladott tár-
gyalásokat.

•  Az Intézményfejlesztés al-
pontba tartozó új Rendőrség, 
Bíróság, Ügyészség, Járási 
Hivatal kialakításában heti 
rendszerességgel konzultá-
lunk az illetékes szervekkel, 
de mivel ezek nem közvetlen 
önkormányzati beruházások, 
csak a sürgetésre, illetve a 
maximális segítségnyújtásra 
tudunk törekedni. Jobb a hely-
zet az óvodák, iskolák fejlesz-
tése területén, ahol érvényes 
tervezői szerződéseket kötöt-
tünk már a Fácán közi és a 
Darukezelő utcai oktatási 
tömbre. Jövő év első felére jog-
erős engedélyekkel rendelkez-
hetünk, így megkezdődhet a 
Fácán közben az új óvoda, va-
lamint az új általános iskola és 
gimnázium kivitelezése. A Da-
rukezelő utcában egy új óvo-
dára és egy 24 tantermes álta-
lános iskola tervezésére van 
érvényes szerződésünk.

•  A Közszolgáltatás-fejlesztés 
alpontban az állami utakon 
történő fejlesztéseket, vala-
mint a helyi nagy forgalmú 
csomópontok átépítését koor-
dinálom.

•  A Nemzeti vagyon hasznosítá-
sa alpontban feladatom a volt 
katonai bázis területének át-
adását koordinálni Érd részé-
re.

Csornainé  
Romhányi Judit
Érd Megyei Jogú Város önkor-
mányzati képviselőjévé vá-
lasztottak 2014. október 12-én. 
Mandátumomat listás helye-
zettként nyertem el, az Együtt 
a Korszakváltók Pártja színei-
ben. A Közgyűlés munkájában 
az MSZP–DK–Együtt frakció 
tagjaként veszek részt. A meg-
választásom óta eltelt időben 
az alábbiakról szeretném tájé-
koztatni a választópolgárokat:

A Környezetvédelmi és Mező-
gazdasági Bizottság, valamint a 
Szociális és Egészségügyi és 
Bizottság tagja vagyok. Egy ki-
vételével valamennyi bizottsági 
ülésen részt tudtam venni, a ki-
küldött anyagokat lelkiismere-
tesen átolvasom, és hangsúlyt 
fektetek arra, hogy minden té-
mához hozzá tudjak szólni, vagy 
a számomra nem egyértelmű 
részekre rákérdezzek. A testü-
leti üléseken egy kivételével ott 
tudtam lenni.

•  Személyes előterjesztésemet, 
az átláthatósági rendeletter-
vezetemet a testület érdemi 
megvitatás nélkül leszavazta, 
elutasította.

•  Az elmúlt időszakban a frakci-
óval közösen több előterjeszté-
sünk, módosító javaslatunk 
volt a testületi előterjesztések-
kel kapcsolatosan.

•  Megszavaztunk, támogattunk 
minden olyan rendeletterveze-
tet, határozatot, amely a la-
kosság javát, érdekeit szolgál-
ta, szociális helyzetüket javít-
ja, terheiket csökkenti és a 
komfortérzetüket növeli, to-
vábbá a város fejlődését előse-
gítheti.

•  Rendszeresen tartunk sajtótá-
jékoztatókat, ahol kifejtjük, 
elmondjuk véleményünket a 
testületi anyagokról, illetve a 
lakosságot érintő aktuális 
kérdésekről.

•  A tájékoztatókon kiemelten 
foglalkoztam az alábbi közér-
dekű témákkal:  
– a hétvégi boltbezárások el-
utasításával,  
– az autópálya-matrica érdi 
autósokat érintő pluszkiadá-
sának elutasításával,  
– az utak, járdák állapotának 

kiemelt fontosságú javításá-
val,  
– a helyi közlekedés átszerve-
zésével,  
– a munkahelyek számának 
bővítésével a városban.

•  Ahogy a választások előtt 
ígértem, mindenki számára 
elérhető vagyok és leszek! A 
választókkal a kapcsolatot 
személyes megkeresés útján, 
telefonon, valamint e-mailen 
tartom. Fogadóórámra igény 
eddig kis mértékben mutatko-
zott, de bízom benne, hogy ez 
az elkövetkezendő időszak-
ban növekedni fog. A felém jel-
zett kérdéseket és problémá-
kat az illetékes helyi hatósá-
goknak jelzem, intézem, illet-
ve próbálok választ kapni rá-
juk. A kapott válaszok ismere-
tében a felém bizalommal for-
duló embereket tájékoztatom, 
segítem, illetve visszajelzést 
küldök részükre. Az alábbi la-
kossági megkeresések érkez-
tek hozzám és intézkedtem 
ezen ügyekben:  
– Illegális szemétlerakások 
felszámoltatása Érdi Kőrösi 
Csoma Általános Iskola sport-
pályája mögött.  
– Árva utcai megaszemét, fo-
lyamatban van.  
– Alsóvölgyi út forgalmi rend-
jének biztonságosabbá tétele, 
30-as sebességkorlátozó táb-
lák kihelyeztetésével.  
– Csenkesz utca esővíz-levető 
árkának híd alatti átfolyó du-
gulása miatti kitakaríttatása.  
– Jegenyefa utca padkájának 
kialakítása, az érintett ingat-
lanba történő esővíz elvezeté-
se érdekében.  
– Információkérés a Felsővöl-
gyi  út esővizes árkának be-
tonbélelése és útfelújításának 
mikéntje és határideje, az ér-
deklődő, zúgolódó lakosság 
csoportos megkeresése és tá-
jékoztatása okán.  
– Kárpitos utca forgalmi rend-
jének lehetséges változtatása 
a megnövekedett forgalom mi-
att (választ még nem kaptam). 
– Felelőtlen állattartó állatá-
nak életmentése a rendőrség 
és a katasztrófavédők segítsé-
gével.  
– Viharkárt szenvedett park-
városi családot tetőcseréphez 
juttattam.  
– Az ÉTH baromfikihelyezési 
akciójáról szerzett informáci-
ómmal segítettem 2 lakost 
csirkéhez jutni.  
– Légszennyezettség mérésé-
nek biztosítása Érd belterüle-
tén – kérésemet nem támogat-
ták.

•  Valamennyi városi és intézmé-
nyi rendezvényen, amelyikre 
meghívást kapok, igyekszem 
részt venni. Rendszeresen ott 

voltam a városi koszorúzáso-
kon, adventi gyertyagyújtá-
son, kiállításmegnyitón, több 
iskolai ünnepségen, majáli-
son, testvérvárosi találkozó-
kon stb.

•  Részt vettem az önkormány-
zat által szervezett lakossági 
fórumokon, pl. M7-es lehajtó 
építése, Interspar építése, 
HÉSZ tájékoztató, közmeg-
hallgatáson.

•  Képviselőként az elmúlt idő-
szakot tanulóévnek tekintem 
és igyekszem az elkövetke-
zendőkben még több ügyet 
felkarolni és a lakosság, a vá-
lasztók még szélesebb rétegét 
elérve a javukat szolgálni és 
segíteni. Munkámat hatéko-
nyabban tudnám végezni, ha 
számomra is rendelkezésre 
állna a mindenkori képviselői 
keret összege. 

dr. Csőzik László
A 2014. évi helyi önkormány-
zati választásokon mandátu-
momat a 20-30 Egyesület lis-
tájáról szereztem, az önkor-
mányzat testületeiben szoro-
san együttműködve dolgozom 
külső bizottsági tagjainkkal, 
a szintén 20-30-as Csengeri 
Attilával és Martin Norberttel.

A Közgyűlés, valamint annak a 
Szociális és Egészségügyi, to-
vábbá a Köznevelési és Művelő-
dési Bizottsága ülésein a legfon-
tosabb témákban rendszerint 
megnyilvánulok, kérdéseimmel, 
véleményem kifejezésével a vi-
tákban részt veszek. Több cik-
lus óta lényegében folyamatos 
kapcsolattartást biztosítok a 
hozzám forduló polgárok szá-
mára, nem tartok állandó idő-
ponthoz kötött fogadóórát, a pa-
naszosok és az érdeklődő polgá-
rok e-mailen és mobiltelefonon 
keresnek meg, amelyet szükség 
szerint követ személyes találko-
zó.
•  Az elmúlt évben is a város 

egész területéről kaptam meg-
kereséseket, leginkább 
ugyanakkor korábbi választó-
kerületemből, a Felső-parkvá-
rosból (Fenyvesvárosból) for-
dulnak hozzám segítségért és 
tájékoztatásért (lomtalanítás, 
zöldhulladék-gyűjtés, buszjá-
ratokkal kapcsolatos gondok, 
hiányzó fejlesztések, lőtér sor-
sa stb.).

•  A jellemző kérdések a város 
szinte minden részét illetően 
ma is az utak állapotára, azok 
rendbetételére irányulnak. 
Kb. tucatnyi esetben fordultak 
hozzám Érd különböző pontja-
iról (Keserűfű utca, Mázoló 
utca, Juhász utca stb.) azt tu-
dakolva, hogy az ő utcájuk 
aszfaltozására mikor kerülhet 
sor.

•  A legtöbben az autópálya-cso-
mópont átalakításával és az 
Interspar áruház építésével 
kapcsolatban kértek tőlem in-
formációt, melyekkel kapcso-
latban a szükségeses tájékoz-
tatásokat a valós helyzetnek 
megfelelően, illetve legjobb tu-
domásom szerint megtettem.

•  Számos polgár jelezte, hogy 
igényli az M7 autópálya mellé 
a zajvédő fal kiépítését, mivel 
a zajszennyezés egészen a 
Lakatos utca vonaláig elér. 
Ezzel kapcsolatban többször 
is felszólaltam a Közgyűlés 
ülésein. Friss hír, hogy miu-
tán kezdeményezésemet a 
városvezetés is elfogadta, s 
lobbizott a NIF felé, jövőre ál-
lami beruházásban megépül-
het a jelenleg hiányzó része-
ken is a fal.

•  A ciklus elején a fővárosba ve-
zető autópálya-szakaszok fi-
zetőssé tétele ellen léptem fel. 
Rendkívüli ülés összehívását 
kezdeményeztem annak érde-
kében, hogy az önkormányzat 
helyezkedjen a kormányéval 
ellentétes álláspontra, és áll-
jon ki az utak ingyenes hasz-
nálata mellett. A Közgyűlésen 
többször felszólaltam e tárgy-
ban, a 20-30 Egyesület pedig 
tüntetést is szervezett a díjasí-
tás elleni tiltakozásul. 

Demjén Attila
A 2014. évi helyi önkormány-
zati választásokon a 8. számú 
egyéni választókerület man-
dátumát nyertem meg. A meg-
választásom óta eltelt időben 
az alábbiakról szeretném tá-
jékoztatni a választókörzete-
met: 

Az önkormányzati választáso-
kat követően az érdi közgyűlés-
ben, melynek képviselője lettem, 
számomra is elkezdődött az ér-
demi munka. Ezenkívül három 
bizottságban, a Pénzügyi és 
Költségvetési Bizottság, a Vá-
rosfejlesztési, Városüzemelteté-
si és Vagyongazdálkodási Bi-
zottság, valamint a Szociális és 
Egészségügyi Bizottságban 
kaptam feladatot.

•  Az alakuló ülést követően úgy 
a bizottságokban, mint a Köz-
gyűlésben megkezdtük Érd 
Megyei Jogú Város rövid és 
hosszabb távú életét meghatá-
rozó feladatok megtárgyalá-
sát, melyek közül kiemelkedő 
helyen szerepeltek a költség-
vetést, a város vagyonát, az 
intézményeket, valamint a 
sport, oktatás, egészségügy 
és a szociális kérdéseket érin-
tő előterjesztések. Fontos ha-
tározatok születtek az intéz-
ményfejlesztés, a közbizton-
ság, a hulladékgazdálkodás 

és a közterületek használata 
terén.

•  A város fejlesztése tekinteté-
ben kiemelt helyen szerepelt a 
2014–2020-ra vonatkozó tele-
pülésfejlesztési programok és 
koncepciók megvitatása. Ez a 
témakör akkor nyert igazán 
aktualitást, amikor Orbán 
Viktor miniszterelnök úr a 
„Modern Városok Program” 
kapcsán Érden tett látogatá-
sakor 40 milliárd forint fejlesz-
tési támogatás biztosításáról 
kötött megállapodást a város-
vezetéssel.

•  A Batthyány 2020 program 
négy fő eleme közül, amelyek a 
gazdaság és az intézményfej-
lesztés, a közszolgáltatás fej-
lesztése, valamint az állami 
vagyon hasznosítása, kiemelt 
figyelmet kapott Érd gazdasá-
gának fejlesztése. Az ipari-
gazdasági övezet és a vállal-
kozói falu létrehozásán túl, 
mely a munkahelyteremtést 
és a város fenntartása szem-
pontjából elengedhetetlen 
iparűzési adóbevételek növe-
kedését alapozza meg, hang-
súlyt kapott a rekreáció, a 
szabadidő, a sport, az aktív 
turizmus, valamint a kultúrá-
val kapcsolatos idegenforga-
lom fejlesztése.

•  A Velencei úton, a Papi földe-
ken és a Duna-parton megva-
lósítandó szabadidőközpon-
tok közül a Duna-part turiszti-
kai fejlesztési koncepciójának 
előkészítésében kaptam lehe-
tőséget. Nagy örömömre szol-
gál, hogy részt vehetek ebben 
a munkában, mert tudom, 
hogy Érd lakossága több évti-
zede vár arra, hogy rekreáció, 
kikapcsolódás, sport és egyéb 
szórakoztató szabadidős 
program kapcsán használ-
hassa a Duna-partot. Az ottani 
fejlesztések eredményeként 
vállalkozások, munkahelyek 
jönnek létre, fejlődik az érdi 
gazdaság, valamint a helyi 
adóbevételek növekedése vár-
ható, amelyek a város további 
fejlesztése tekintetében fontos 
szempont kell hogy legyen.

•  2015-ben is tevékenyen vettem 
részt a testvérvárosi kapcso-
latok ápolásában. Az Érdre 
érkező delegációk résztvevői-
vel minden alkalommal esz-
mecserét folytattunk a telepü-
léseinken történtekről. Kerek-
asztal-beszélgetéseken kerül-
tek bemutatásra mindazok az 
eredmények, amelyeket vá-
rosaink értek el az elmúlt idő-
szakokban, majd Érd neveze-
tességeivel ismertettük meg 
vendégeinket. Testvérváro-
saink delegáltjai körében 
nagy sikert aratott a március 
15-ei ünnepi Közgyűlés, me-
lyen az Ifjúsági Önkormány-
zat felállításáról döntöttünk.
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•  A 2014-es országgyűlési, vala-
mint az európai parlamenti 
választások, de főként az ön-
kormányzati választás kam-
pányában, amikor jelöltként 
vettem fel a kapcsolatot a 8. 
választókerület lakóival, a be-
szélgetések során szembesül-
tem azokkal az aktuális prob-
lémákkal, amelyek foglalkoz-
tatják az ott élőket.

•  Miután képviselő lettem, a la-
kosokkal való kapcsolattartás 
tekintetében úgy gondoltam, 
hogy nem fogadóóra kereté-
ben, hanem e-mail vagy telefo-
non történő egyeztetés után, 
amennyiben ez nem elegendő, 
a helyszínen hallgatom meg 
őket, mivel az ok, amiért meg-
keresnek, a legtöbb esetben az 
otthonuk környezetével vagy 
az odavezető úttal kapcsola-
tos.

•  Legtöbben a közlekedést, az 
utak állapotát érintő, a közvi-
lágítás, a köz és egyes magán-
területek tisztasága, valamint 
a felszíni vízelvezetés téma-
körben tettek észrevételeket.

•  A választókerület útjain kar-
bantartási munkálatok lettek 
végrehajtva. Főként az időjá-
rás okozta meghibásodások 
és a kátyúk kijavítása, a köz-
lekedés balesetmentessé téte-
lére adódott lehetőség. A vá-
ros magasabban fekvő terüle-
teiről lezúduló víz, a nem szi-
lárd burkolatú, valamint a 
mart aszfalttal ellátott utak-
ban is sok kárt okozott. Né-
melyik az eső után úgy nézett 
ki, mint egy kiszáradt hegyi 
patak medre. Ezek mielőbbi 
helyreálltásáért kellett intéz-
kedni.

•  2015-ben a leglátványosabb 
felújítás a Hárslevelű utca a 
Bikavér utca és a Burgundi 
utca közötti szakaszán tör-
tént, ahová új aszfaltburkolat 
került, mert a Bikavér utca 
építése során a teherforgalom 
miatt megrongálódott.

•  Az utóbbi időszakban egyre 
sűrűbben előforduló viharos, 
nagy mennyiségű csapadék-
kal érkező esőzések sok ingat-
lanon és közterületen okoztak 
gondot. A felszíni vízelvezetők 
hiánya vagy a meglévők meg-
hibásodása miatt, ami főként a 
zárt átereszek dugulásával 
jelentkezett, több útszakaszt 
és ingatlant árasztott el a csa-
padékvíz. Alaksori garázsok 
és pincék teltek meg, amelye-
ket a legtöbb esetben a ka-
tasztrófavédelem segítségével 
lehetett vízmentesíteni.

•  Átereszek cseréjére került sor 
a Tárnoki út és a Bor utca ke-
reszteződésben, valamint a 
Csanád utcában, a Csongor 
utca és a Botond utca között 
pedig a zárt vízelvezető lett 
felújítva. Ezeknek a munkála-

toknak köszönhetően meg-
szűntek az elöntések a Bor 
utca, a Csanád utca, a Csongor 
utca és a Botond utca azon te-
rületein, ahol az Ürmös út és a 
Bor utca irányából lezúduló 
csapadékvíz mindig gondot 
okozott.

•  A Bikavér utca irányából érke-
ző esővíz miatt hasonló gon-
dok jelentkeztek a Demeter 
utcában és a Dávid utcában. Itt 
a vízelvezetők egy része a 
múlt év végén már elkészült, a 
folytatás pedig jelenleg zajlik.

•  A csapadékvízzel kapcsolatos 
hiányosságok szinte az egész 
választókerület területén fel-
lelhetők még. Az elkövetkező 
években sok megoldandó fel-
adat vár ránk, de mivel a 2014–
2020 közötti fejlesztési prog-
ram részét képezi a felszíni 
vízelvezetés megoldása is, 
ezért néhány éven belül ezek a 
gondok is megoldódni látsza-
nak.

•  Az újszülötteknek baba-ma-
ma csomaggal, a 80. és a 90. 
életévüket betöltöttek számá-
ra, a helyi rendeleteknek meg-
felelően az önkormányzat 
ajándékcsomaggal kedveske-
dik. Ezek eljuttatása a címzet-
tekhez lehetőséget teremtett 
számomra a választókerület 
lakóival való kapcsolatfelvé-
telre. Az érintettek, illetve az 
újszülöttek hozzátartozói jó 
néven vették, ha saját képvise-
lőjük személyesen keresi fel 
őket ennek kapcsán. Ilyenkor 
a köszöneten kívül a beszélge-
tések során olykor előkerültek 
olyan problémák is, amelyek-
nek megoldásában a segítsé-
gemet kérték.

•  A felmerülő problémákról, 
amelyekről vagy a lakosság 
jelzése alapján, vagy a válasz-
tókerületet járva magam sze-
reztem tudomást, minden 
esetben írásban, fényképes 
melléklettel ellátva igyekez-
tem az illetékeseknek, a gyors 
végrehajtás érdekében, pon-
tos tájékoztatást adni.

•  A lakosokkal, a Polgármesteri 
Hivatal dolgozóinak közremű-
ködésével, valamint az ÉKFI 
munkatársainak segítségé-
vel, akiknek hozzáállása min-
dig segítőkész volt, rengeteg 
ügyet sikerült ellátni. Ennek 
ellenére az elkövetkező idő-
szakra is maradt bőven megol-
dandó feladat, amelyek orvos-
lását a jövőben is folytatni 
akarom. 

Donkó Ignác
A 2014. évi helyi önkormány-
zati választásokon a 7. számú 
egyéni választókerület man-
dátumát nyertem meg. A meg-
választásom óta eltelt időben 
az alábbiakról szeretném tá-

jékoztatni a választókörzete-
met: 

Megválasztásom óta rendszere-
sen részt veszek a bizottsági 
üléseken a képviselő-testület 
döntéseinek előkészítésében és 
rendszeresen részt veszek a tes-
tületi üléseken a döntéshozatal-
ban. Az önkormányzat vala-
mennyi rendezvényén ott vol-
tam. Az önkormányzati képvi-
selők képzésében részt vettem. 
Kapcsolatot tartok a választó-
polgárokkal. Telefonon bármi-
kor elérhető vagyok. Bejelentett 
panasz esetén lehetőleg aznap 
felkeresem a panasztevőt és in-
tézkedem a probléma megoldá-
sában.

Számos megkeresés közül né-
hányat kiragadva:
•  Gyakori megkeresés volt a 

szelektív hulladékgyűjtő he-
lyek tisztántartásával kapcso-
latban. Az ÉTH gyors intézke-
désével időnként sikerült a 
szeméthegyek felszámolása.

•  Sokszor kellett kérnem az 
ÉKFI-t az elhagyatott ingatla-
nok körül a nyakig érő gaz el-
távolítására. (Sajnos nagyon 
sokan az ingatlanjaik környé-
két nem tartják rendben, pl. 
fűkaszálás, ároktisztítás.)

•  A nyári viharok után többen 
felkerestek problémáikkal, 
legtöbb esetben segítséget 
tudtam nyújtani abban, hogy 
mit hol lehet intézni (fakivá-
gás, vízszivattyúzás, megron-
gálódott tetők stb.).

•  Sok a panasz a közvilágításra, 
kicsi a fényerő. A Gereben ut-
cában hiányzó lámpatestek.

•  Sokan kerestek meg sebesség-
korlátozó és egyéb útjelző táb-
lák kihelyezése végett, főleg 
ott, ahol szilárd burkolatú utak 
épültek, de az esetek többségé-
ben nem volt indokolt.

•  Nagyon sok a probléma a zú-
zottkővel borított utakkal, 
száraz időben poros, esős idő-
ben felázik, kátyúsodik az út.

•  Rendszeresen ellenőrzöm az 
utak állapotát, ahol szükséges 
volt, kértem a karbantartását, 
melynek következtében több 
helyen szilárd burkolatú és 
martaszfaltos út épült.

•  A körzetben az Aradi utca, a 
Krasznahorkai utca és a Kő-
szegi utca közötti szakasza, 
valamint a Zrínyi Miklós utca, 
a Munkácsy Mihály utca és a 
Könyves Kálmán utca közötti 
szakasza szilárd burkolattal, 
az Imre utca, a Radnai utca és 
a Bihari utca mart aszfalttal 
lett felújítva, az ott lakók meg-
elégedésére. 

•  Régóta kérem és sürgetem a 
Tárnoki út, Lőcsei út és a Ko-
lozsvári utca közötti szaka-
szának a megépítését. A kivi-
teli terv elkészült, jóváhagyás-

ra vár és utána megkezdődhet 
a kivitelezés, melyet az ott la-
kók nagyon várnak. 

•  A Tárnoki út, a Bajcsy-Zsi-
linszky út és a Lőcsei út közöt-
ti szakaszán lakók többen 
kérték a vízelvezetés kiépíté-
sét, mivel esőzések idején az 
úttestről lefolyó víz sok eset-
ben elöntötte a járdát és az in-
gatlanokba is befolyt. Ez a be-
ruházás a képviselői keretből 
készült el. A munka kivitelező-
je az ÉKFI volt, színvonalas 
munkát végzett. A vízelvezeté-
si munkák mellett tereprende-
zés is volt. A lakók elégedettek 
az elkészült munkával. 

Fülöp Sándorné
A 2014. évi helyi önkormány-
zati választásokon a 9. számú 
egyéni választókerület man-
dátumát nyertem meg. A meg-
választásom óta eltelt időben 
az alábbiakról szeretném tá-
jékoztatni a választókörzete-
met:

•  Az elhanyagolt ingatlanok be-
jelentése, további intézkedés-
re jeleztem a Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Irodá-
nak, illetve a Városrendészeti 
Csoportnak. Felszólítás az ár-
kok tisztítására.

•  A nyári viharok után minden 
segítség megadva, több utcá-
ba közvilágítás hiánya intézé-
se főleg a vihar után.

•  A Csúcs utcában a közvilágí-
tás kiépítése.

•  Hulladékelszállítás, takarófó-
lia intézése, segély intézése 
annak, aki rászorult.

•  A Szendrői utca, a Kalotaszegi 
utca, a Hargitai utca, a Kés-
márki utca, a Drégelyi utca 
szilárd útburkolata.

•  A Törcsvári utca részben szi-
lárd útburkolat, melynek mun-
kálatai jövőre folytatódni fog-
nak.

•  A Cserhalmi utca, a Radnai 
utca, a Bihari utca, a Körmöci 
utca, a Korponai utca és a Tár-
noki út egyes részeinek mart 
aszfaltozása.

•  A Szendrői utcában sebesség-
korlátozó tábla kihelyezése.

•  A Fundoklia tér parkosítása a 
Szovátai utcai kis körforga-
lomnál.

•  A Zólyomi utca és a Visegrádi 
utcai kiserdőben illegális szemét 
gyűjtésének megszervezése.

dr. Havasi Márta
A megválasztásom óta eltelt 
időben az alábbiakról szeret-
ném tájékoztatni a választó-
polgárokat:

Képviselői tevékenységemben 
meghatározó szerepet játszik, 
hogy nem egyéni választókerü-

letben, hanem listán kerültem 
megválasztásra. Ez egyben azt 
is jelenti, hogy nem egy választó-
kerület lakosságának érdekeit 
kell képviselnem, hanem a város 
egészének érdekeit tartom szem 
előtt. Ugyanakkor természete-
sen nyitott vagyok szűkebb la-
kóterületem, saját választókerü-
letem problémáira is.

•  Két bizottságnak, a Közneve-
lési és Művelődési, valamint a 
Sport, Ifjúsági és Közrendvé-
delmi Bizottságnak vagyok 
tagja. Mindkét bizottság mun-
kájában folyamatosan részt 
veszek, rendszeresen voltak 
javaslataim, indítványaim, 
amelyeket a bizottságok több-
sége nem támogatott.

•  A Közgyűlésen az elmúlt egy 
évben számos indítvánnyal 
éltem, olykor önállóan, olykor 
frakciónk nevében. Én mond-
hattam el az utolsó napirend 
előtti felszólalást. Az indítvá-
nyaim többségét a Közgyűlés 
elutasította, de két indítvá-
nyom meghallgatásra talált.

•  A teljesség igénye nélkül: el-
utasításra került a 2015. évi 
költségvetés két fordulóban 
való tárgyalásra vonatkozó 
javaslatom, az SZMSZ-nek a 
kisebbségi jogok fokozottabb 
biztosítására irányuló javas-
latom. Voltak olyan kezdemé-
nyezéseim, amelyek hozzá-
szólás vagy kérdés formájá-
ban kerültek felvetésre és 
amelyekkel az esetek többsé-
gében érdemi változást nem 
sikerült elérnem. Ezek közül 
kiemelném az üzletek vasár-
napi nyitva tartásának enge-
délyezésével kapcsolatos kez-
deményezésemet, illetve a 
polgármester úrral ezzel kap-
csolatban folytatott levélváltá-
sunkat. Örömömre szolgál, 
hogy a felvetett témák közül 
az M7-es lehajtónak és környé-
kének, valamint az Interspar 
áruháznak az építkezése 
megkezdődött.

•  Ami a sikeres kezdeményezé-
seket illeti: nagy örömömre 
szolgál, hogy a polgármester 
úr nyitott volt két kezdeménye-
zésemre, a Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíj kereté-
nek megduplázására, vala-
mint az ünnepi könyvhét ren-
dezvényeihez való csatlako-
zásra. Az ösztöndíjra vonatko-
zó javaslatom elfogadása 
nemcsak önmagában örömte-
li, hanem azért is, mert az álta-
lam kifejtett érvek hatására 
azóta a Közgyűlés másik két 
ösztöndíj esetében is a növelés 
mellett döntött.

•  A lakossági fórumok közül 
azokon, amelyek a közvetlen 
lakókörnyezetemet érintik, 
részt vettem és veszek. Ugyan-
csak részt vettem és veszek a 

bizottsági munkámhoz kap-
csolódó rendezvényeken. A ci-
vil szervezetekkel való kap-
csolatom esetleges, egy konk-
rétum: a 2030 Egyesület által 
szervezet, az autópályadíj el-
leni 2015. januári tüntetésen a 
képviselők közül egyedüliként 
én szólaltam fel. A városi ün-
nepségeken általában részt 
veszek, kivéve azokat, ame-
lyek tartalmukat, értékrend-
jüket tekintve vállalhatatla-
nok számomra.

•  A nyilvánosság, a választópol-
gárok tájékoztatása érdeké-
ben frakciónk rendszeresen, 
minden Közgyűlést követően 
sajtótájékoztatót tart, ame-
lyen mindhárman elmondjuk 
az általunk legfontosabbnak 
ítélt kérdésekkel kapcsolatos 
álláspontunkat.

•  A lakossággal, a választópol-
gárokkal való kapcsolattartás 
érdekében 2015. elején elindí-
tottam egy képviselői facebook 
oldalt. Ezen az oldalon rend-
szeresen beszámolok képvise-
lői tevékenységemről, a Köz-
gyűléseken történő megszóla-
lásaimról, a sajtótájékoztatók-
ról és egyéb képviselői meg-
nyilvánulásaimról. Az oldal 
iránti érdeklődés változó, az 
érdeklődők kezdeti 30–40 szá-
mát követően májustól kezdő-
dően 100–200 érdeklődés ta-
pasztalható. Kiemelkedő ér-
deklődést a 2015. március 14-
ei bejegyzésem váltott ki, 
amely a március 15-ei ünnepi 
Közgyűléssel és az annak na-
pirendjére tűzött ifjúsági ön-
kormányzattal foglalkozott. 
Ez a bejegyzésem 1892 olvasót 
ért el. 

Kéri Mihály
A 2014. évi helyi önkormány-
zati választásokon a 10. szá-
mú egyéni választókerület 
mandátumát nyertem meg. A 
megválasztásom óta eltelt idő-
ben az alábbiakról szeretném 
tájékoztatni a választókörze-
temet: 

A választásokat követő egy év 
munkája két főbb feladatra bont-
ható: egyrészt a képviselő-testü-
letben végzett feladatokra, más-
részt a választókerületben vég-
zett tevékenységre, a választó-
polgárokkal történő kapcsolat-
tartásra.

•  Rendszeresen részt vettem a 
Fidesz–KDNP frakció tagja-
ként a Közgyűlés munkájá-
ban.

•  Mint a Köznevelési és Művelő-
dési Bizottság elnöke részt 
vettem a bizottság hatásköré-
ben elkészült előterjesztések 
előkészítésében, vezettem a 
bizottság üléseit. A Közgyű-

lésre előterjesztett javaslato-
kat képviseltem a testület 
előtt. A bizottság 2015. évi 
munkatervének meghatáro-
zása szerint végezte feladatát 
és ennek megfelelően 10 ren-
des és 3 rendkívüli ülésen 28 
napirendet tárgyalt. A napi-
rendek és a közgyűlés napi-
rendi vitáin és döntés előké-
szítése során képviseltem a 
Fidesz–KDNP frakciójának 
közösen kialakított állás-
pontját. Mindezek, a rám bí-
zott feladatoknak megfelelő-
en a város köznevelési, köz-
gyűjteményi, közművelődési 
feladatainak irányításában 
és ellenőrzésében segítették 
az említett közfeladatok ellá-
tását.

•  Ezen túl a Sport, Ifjúsági és 
Közrendvédelmi Bizottság 
tagjaként részt vettem a bi-
zottság munkájában, a dönté-
sek előkészítésében.

•  A Közgyűlésben és a bizottsá-
gi munkában jelentkező fel-
adatokon túlmenően, a vá-
lasztókerületemben adódó 
problémák megoldása, a la-
kossági panaszok, észrevéte-
lek képviselete, a választópol-
gárokkal történő kapcsolat-
tartás jelentette számomra a 
képviselői munka mindenna-
pi feladatait. Ez a fogadóórá-
kon jelentkező bejelentések 
ügyintézésén túl személyes 
helyszíni megbeszéléseket, 
konzultációkat jelentett. Így 
sikerült a város legnagyobb 
útépítéséből (Cseresznyefa 
utca és Diófa utca) adódó la-
kossági panaszok enyhítése, 
azok figyelembe vétele az ott 
élők számára türelmet igény-
lő munka során. Személyes 
beavatkozást igényelt az év 
során két esetben is rendkí-
vüli esőzés és vihar károko-
zásának helyrehozása, a la-
kosság tájékoztatása a kárté-
rítés lehetőségeiről.

•  Általában is elmondható, hogy 
többnyire képviselői eljárást 
igényelnek a kerületben jelent-
kező, tipikusnak mondható 
gondok, mint az utak állapota, 
a közvilágítás, a közterületek 
tisztasága, a felszíni vízelve-
zetés megoldatlansága. 

•  Végül a tájékoztatóhoz tarto-
zik természetesen a képvise-
lők számára, így számomra is 
biztosított 5 milliós képviselői 
keret felhasználása. Többéves 
lakossági igény az Égerfa utca 
és az Almafa utca által hatá-
rolt teresedés rendbetétele, ott 
egy közpark és játszótér kiala-
kítása. A képviselői keret fel-
használásával és a polgár-
mester hozzájárulásával ez a 
munka elkezdődött. A tervek 
elkészültek és a terület vízren-
dezésével együtt a téli hónapo-

kat követően a kivitelezés is 
megtörténik. 

Kopor Tihamér
A 2014. évi helyi önkormány-
zati választásokon a 6. számú 
egyéni választókerület man-
dátumát nyertem meg. A meg-
választásom óta eltelt időben 
az alábbiakról szeretném tá-
jékoztatni a választókörzete-
met: 

Minden hónap első hétfőjén la-
kossági fogadóórát tartok a 
Sárd utcai fiókkönyvtárban, 
ahol általában 3–5 fő érdeklődő 
jelenik meg. Az Érdi Újságban 
rendszeresen megjelenő elérhe-
tőségeimen, havi szinten 5–10 
alkalommal folyamatosan meg-
keresnek különböző problémák-
kal:
–  közvilágítás hibái, hiányossá-

gai
–  szelektív hulladékgyűjtő szi-

getek körüli anomáliák jelzése
–  úthibák jelzése
–  néha előfordul, hogy dicséretet 

is kapok a megoldott problé-
mák kapcsán.

•  Minden hónapban személye-
sen viszem ki a babacsoma-
gokat. Ez 6–8 közvetlen csa-
ládi kapcsolatfelvételt je-
lent. Ezekre az alkalmakra 
rendszeresen meghívom a 
helyi sajtót is (Érd Televízió, 
Érdi Újság), így közvetetten 
több száz, vagy akár több 
ezer érdi polgárral kommu-
nikálok.

•  Ebbe a sorba tartozik az idős-
csomagok személyes házhoz 
vitele, ami 3–5 közvetlen kap-
csolatfelvételt jelent. Ilyenkor 
szintén jelen van a sajtó is és 
beszámolnak ezekről az ün-
nepi eseményekről.

•  Január 22-én az Érdi Kőrösi 
Csoma Általános Iskolában, 
mint a Köznevelési és Művelő-
dési Bizottság tagja részt vet-
tem az iskola által rendezett 
szavalóverseny zsűrijében.

•  Február 24-én interjú készült 
velem az Érd Tv-ben a Duna 
utcai szelektív hulladékgyűjtő 
szigetnél elkövetett közterüle-
ti szemetelés leleplezése és 
hatóságnak való átadása kap-
csán.

•  Április 7-én, meghívottként 
részt vettem a Bolyai Nyugdí-
jas Klub összejövetelén és a 
városvezetés nevében köszön-
töttem a nyugdíjasokat.

•  Megszerveztem a „Hulladé-
kért – facsemetét!” akciót, 
melyre április 18-án került sor 
a Temes utca – Duna utca ta-
lálkozásánál lévő P+R parko-
lóban, ahol közel kétszáz érdi 
polgár vett részt a program-
ban. Meghívott volt T. Mészá-
ros András polgármester úr 

is. Az eseményről beszámolt a 
teljes helyi sajtó, rendkívül po-
zitív visszhanggal.

•  A 16. héten a Fürdő utcában 
egy gondatlanságból bekövet-
kezett baleset során, a vétlen 
szomszéd (Fürdő utca 24/A) 
ingatlanán keletkezett kár el-
hárítása kapcsán a családdal 
felvettem a kapcsolatot és a 
polgármester úr segítségét 
igénybe véve a város rendelke-
zésükre bocsátotta a szüksé-
ges számú konténert, hogy a 
tűz során keletkezett hulladé-
kot el tudják a telkükről szállí-
tani.

•  Május 21-én lakossági tájé-
koztatót szerveztem a Sárd 
utcai közműcserék és az utca 
helyreállításával kapcsolatos 
kérdések megbeszélésére, 
ahol az adott területek szak-
mai vezetői válaszoltak a kér-
désekre. A résztvevők száma 
20 fő volt.

•  Szeptember 20-án a Érdi Kő-
rösi Csoma Általános Iskola 
által szervezett országos me-
semondó versenyen zsűritag 
voltam, a résztvevőket köszön-
töttem a Köznevelési és Műve-
lődési Bizottság és a városve-
zetés nevében.

•  Október 26-án részt vettem az 
Érdi Ipartestület által szerve-
zett fórumon, ahol dr. 
Vereczkey Zoltán, a Pest Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke tartott fórumot a 
világban zajló gazdaságpoliti-
kai folyamatok és azok hazai 
összefüggéseiről. A helyszín a 
Korona Étterem (Osváth Étte-
rem) volt.

Mórás Zsolt
A 2014. évi helyi önkormány-
zati választásokon a 3. számú 
egyéni választókerület man-
dátumát nyertem meg. A meg-
választásom óta eltelt időben 
az alábbiakról szeretném tá-
jékoztatni a választókörzete-
met: 

Megválasztásom óta a Sport, If-
júsági és Közrendvédelmi Bi-
zottság elnöke és a Köznevelési 
és Művelődési Bizottság tagja 
vagyok. Rendszeresen részt ve-
szek a bizottságok munkájában, 
az általam ismert terület köz-
gyűlési anyagainak előkészíté-
sében, illetve a döntéshozatal-
ban. A választópolgárokkal a 
kapcsolattartásom rendszeres, 
ugyan nincs fogadóórám, de a 
telefonomon folyamatosan elér-
nek a körzetben lakó emberek. A 
panaszokat minden alkalom-
mal kivizsgálom, ha olyan, ak-
kor a helyszínen megtekintem, 
meghallgatom a panaszt és 
amennyiben lehetőség van rá, 
megoldást keresek a problé-
mákra.

•  Tavaly, hasonlóan az elmúlt 
évekhez a legtöbben az utak 
és az esővíz-elvezető árkok-
kal kapcsolatban kerestek 
meg. A legproblémásabb ese-
teket az ÉKFI-vel közösen 
megoldottuk. Itt köszönöm 
meg az ÉKFI dolgozóinak, kü-
lönösen Incze Józsefnek a 
munkáját, aki mindig segítő-
kész és a megoldást keresi az 
adott helyzetben.

•  A 2015-ös esztendőben, a ke-
rületben jó pár utcát mart asz-
faltos burkolattal láttunk el, 
ami természetesen nem elég, 
hiszen sokan kerestek meg 
azokból az utcákból, ahol még 
nem ez a fajta út van, de remél-
hetőleg az elkövetkezendő idő-
szakban ide is eljutunk. A föl-
des, illetve az ún. murvás uta-
kat folyamatosan próbáljuk 
karbantartani, illetve a leg-
problémásabb utcákban a ká-
tyúzást folytatjuk. Természe-
tesen ez nem megy egyik nap-
ról a másikra, hiszen Érdnek 
köztudottan nagy az úthálóza-
ta, de ezen a téren is megte-
szünk mindent, hogy a lakók 
minél jobban érezzék magu-
kat a lakóhelyükön.

•  Három évvel ezelőtt kezdtük el 
a madár nevű utcák felszíni 
vízelvezetési problémáinak 
megoldását, konkrétan a Sza-
lonka és a Pelikán utcákban 
építettünk árkot, kivezetve a 
vizet a Zámori útra. Ebben az 
esztendőben a munkálatok a 
környékbeli lakók megelége-
désére befejeződtek, ezzel a 
beruházással a terület vízel-
vezetési problémáit nagyban 
javítottuk. Természetesen 
ezek mellett is akadnak prob-
lémák a vízelvezetéssel – eldu-
gult átereszek, benőtt árkok, 
stb. –, de ezeket is a bejelenté-
sek után a lehető leggyorsab-
ban orvosoljuk. Itt kell megem-
lítenem, hogy nagy probléma a 
lakók egy részének hozzáállá-
sa a házuk előtti árok takarí-
tásához. Sokan nem takarít-
ják, ezzel generálva sok prob-
lémát magának és a szomszéd 
lakóknak is. Én, ha ilyennel 
találkozom, minden alkalom-
mal felhívom a figyelmet az 
önkormányzati rendeletre, 
ami előírja, hogy a lakónak kö-
telessége a háza előtti árkot 
tisztán tartani.

•  Szinte hetente kerestek meg a 
Bölömbika utca és Bagoly utca 
sarkán elhelyezkedő szelektív 
hulladékgyűjtőnél a hétvégé-
ken kialakult helyzet miatt. 
Sajnos az emberek egy része 
még mindig szemétlerakónak 
nézi ezt a helyet.  Az ÉKFI dol-
gozói ezt a problémát is heten-
te orvosolják, és összeszedik 
az elszórt szemetet. A lakók 
jelentős része örült a tájékoz-
tatásomnak, hogy az ún. sze-
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lektív hulladékgyűjtő-szige-
tek hamarosan meg fognak 
szűnni a városban.

•  A területrész egyik legna-
gyobb problémája a Vadlúd 
utca és a Zámori utca keresz-
teződése, ahol szinte napi 
rendszerességgel történnek 
koccanásos balesetek. Itt je-
lentősen megnőtt a forgalom, 
véleményem szerint itt egy 
körforgalmat kellene létesíte-
ni a biztonságosabb közleke-
dés érdekében.

•  A másik égető problémánk a 
Bölömbika utcában lévő ren-
delő állapota, nagyon sokan 
jelezték ezt, nem mondtak 
újat, hiszen magam is nap 
mint nap elmegyek a rendelő 
előtt és én is látom, hogy ezen 
az épületen a teljes renoválás 
vagy egy új rendelő építése se-
gít. Bízom benne, hogy a kö-
vetkező évek valamelyikében 
ezen a területen is sikeresek 
leszünk.

Pulai Edina
A megválasztásom óta eltelt 
időben az alábbiakról szeret-
ném tájékoztatni a választó-
polgárokat: 

A város Pénzügyi és Költségve-
tési Bizottságának elnökeként 
és a Környezetvédelmi és Mező-
gazdasági Bizottság tagjaként a 
bizottsági üléseken és a Köz-
gyűlés munkájában rendszere-
sen részt veszek, és igyekszem 
hasznos javaslatokkal élni a vá-
rosban élő közösség érdekében. 
Ennek egyik bizonyítéka a vá-
ros új szociális rendeletével kap-
csolatos módosító javaslatom, 
mely szerint a családtagjukat 
otthon gondozó, ápolási díjban 
részesülők ezen ellátás mellett 
is vállalhassanak négyórás 
munkát.

•  Képviselői munkám legfonto-
sabb eredményének a város 
Ifjúsági Önkormányzatának 
megalakítására tett javasla-
tom tartom. Az Ifjúsági Önkor-
mányzat megalakítása igen 
fontos lépés volt városunk éle-
tében, mint azt az eltelt idő-
szak tapasztalata is bizonyí-
totta. A város fiatalsága nagy 
örömmel és lelkesedéssel fo-
gadta ezt a lehetőséget, mely-
nek keretein belül megvalósít-
hatják saját elképzeléseiket, 
és ehhez a város közössége 
anyagi forrást is biztosít.

•  Az új hulladékkezelési techno-
lógiát alkalmazó hulladékfel-
dolgozó üzem létrehozására 
alakított munkacsoport tagja-
ként több javaslattal éltem a 
pályázati kiírással kapcsolat-
ban.

•  Mivel fontosnak tartom a nem-
zeti öntudat helyben történő 

érősítését is, javaslatot tettem 
arra, hogy az ún. ötös körfor-
galom közelében kialakított 
teret Atilla királyról nevezzük 
el, de legnagyobb sajnálatom-
ra ez a javaslat nem talált tá-
mogatásra. 

•  A város lakosságával tartott 
kapcsolatom rendszeres. Sze-
mélyes megkeresés esetén szí-
vesen találkozom az arra 
igényt tartó lakossal. Ameny-
nyiben segítséget kének tő-
lem, a törvény adta keretek 
között annak mindig eleget 
teszek.

•  Év elején lakossági fórumot 
szerveztem, melynek fő témá-
ja országos jelentőségű volt, de 
a fórum keretein belül a meg-
jelent lakosok helyi problémáit 
és javaslatait is megbeszéltük. 
Ennek további közösségért 
végzett munkámban igen 
nagy hasznát vettem. 

•  Képviselői munkám mellett 
karitatív tevékenységet is vál-
lalok. A Magyar Vöröskereszt 
helyi szervezetével minden év 
végén közös ételosztást szer-
vezünk az arra rászorulók-
nak, valamint alapító tagságot 
vállaltam településünk Egész-
ségügyi Intézményének javá-
ra létrehozott alapítványban. 

Simó Károly
Az 5 éves önkormányzati cik-
lusból eltelt egy év, azaz a cik-
lus első egyötödéről az alábbi-
akban számolok be. Önkor-
mányzati képviselői progra-
momban az alábbiakra vállal-
koztam:

•  Helyi gazdaság erősítése, 
kis- és középvállalkozások 
(kkv) helyzetbe hozása.

– Mint ismert, a város déli ré-
szén vannak olyan területek, 
amelyek alkalmasak arra, hogy 
komoly munkaerőigényt és je-
lentős adóerőt képviselő vállal-
kozások betelepedhessenek. 
Azért dolgoztam az elmúlt év-
ben, hogy a Batthyány 2020 Fej-
lesztési Program keretében leg-
alább 200 hektár gazdasági új 
fejlesztési terület álljon rendel-
kezésre. Ennek pénzügyi fede-
zetére ígéretet is kaptunk a Ma-
gyar Kormánytól.
– A helyi gazdaság fejlődésének 
egyik legjobb példája a Prettl, 
amely jelenleg is bővíti érdi tevé-
kenységét a Turul utcában, ez-
által új munkahelyeket hoz lét-
re.
– A Batthyány 2020 Program-
ban kezdeményezésemre hang-
súlyos szerepet kapott a Vállal-
kozói Falu építése is. Ennek ér-
dekében felkutattam azokat a 
lehetséges helyszíneket, ahol ez 
megvalósulhat, az Ercsi út és a 
7-es út környékén. A Modern Vá-
rosok Program keretében a kor-

mánytól ígéretet kapott a város 
a megvalósításhoz szükséges 
pénzügyi forrás biztosítására. A 
megvalósítás elindult. 
– Részt vettem egy helyi Vállal-
kozói Klub alapításában, amely-
nek segítségével helyi kkv-k 
egymás segítése révén forga-
lom- és eredménynövekedést 
érhetnek el.
•  Újabb utak, közművek építé-

se, meglévők felújítása, inf-
rastruktúra fejlesztése.

– Befejeződött a szennyvízcsa-
torna-hálózat kiépítése a Mér-
nök, Technikus, Tollnok utcák-
ban, valamint a Fehérvári úton. 
Az Ilona utca igen jelentős sza-
kaszán az ivóvízhálózat cseréje 
történt meg, az önkormányzat 
által biztosított pénzügyi forrás-
ból.
– A Karolina utcában és a Felső 
utca egy szakaszán egy szenny-
víz-nyomóvezeték kiépítése tör-
tént, ennek nyomán a közterület 
megfelelő minőségű helyreállí-
tását szorgalmaztam.
– A Mérnök utca Tanácsos és 
Írnok utcák közötti szakaszán a 
csatornaépítés után megtörtént 
az aszfaltburkolat kiépítése is. 
– A Bíró utcában mart aszfalt 
terítése történt, ami megszün-
tette a korábban tapasztalható 
porzást. 
– A Fácán utca (Pacsirta-
Csalogány utcák között), vala-
mint az Izabella utca kapott asz-
faltburkolatot a 2015. évi válasz-
tókerületek rendelkezésére álló 
pénzügyi forrásból.
– Az Ilona utca korábban önerős 
aszfaltburkolatú szakaszát az 
ivóvízvezeték cseréje után felújí-
tották, így most már évekre 
megfelelő minőségű lesz. 
– Az utcában található szenny-
víz-nyomóvezeték megóvása ér-
dekében elő van készítve a Tech-
nikus utca vízelvezetéssel 
együtt történő kiépítése, amely 
a közbeszerzési eljárások lezá-
rása után, 2016 első félévében 
várható. 
– A mart aszfalt program II. üte-
mére javaslatot tettem, hogy az 
Ilona utca és Orvos utca nem 
(mart)aszfaltos szakasza, a 
Karvaly és Keselyű utcák kerül-
jenek bele. Ezeket a következő 
években reményeim szerint si-
kerül is megvalósítani. 
– Javaslatomra a Modern Váro-
sok Programból biztosított pénz-
ügyi források segítségével a kö-
vetkező években a nagy forgal-
mú közúti csomópontok közül a 
2. sz. választókerületet érintően 
az alábbiak átépítése fog meg-
történni: Fehérvári út – Zámori 
út, Szajkó utca – 7 es elkerülő út, 
Karolina utca – Felső utca. Je-
lenleg a tervek készítése folyik. 
•  Érdi Batthyány Sportiskolai 

Általános Iskola bővítése, 
rekonstrukciója, új óvoda 
építése.

– Kezdeményezésemre az ön-
kormányzat 2015. évi költség-
vetésében már szerepelt az 
Érdi Batthyány Sportiskolai 
Általános Iskola bővítésének és 
felújításának tervezési költsé-
gére a szükséges pénzügyi fe-
dezet. Így a tervezési munka 
időben elkezdődött. A Batthyá-
ny 2020 Programba is bekerült 
a fejlesztés. Orbán Viktor mi-
niszterelnök úr ígéretet tett a 
megépítéshez szükséges pénz-
ügyi fedezet biztosítására a 
kormány részéről a Modern 
Városok Program keretében. 
Az építési engedélyt a jelenlegi 
információk alapján 2016 első 
félévére várjuk.
– A Fácán közi oktatási-nevelési 
tömb területén a régi óvoda he-
lyett elindítottuk egy új, gyerme-
keink igényét jobban kielégítő 
óvoda tervezését. A megépítés-
hez a pénzügyi forrás rendelke-
zésre áll EU-s forrásokból. 
•  Fácán közi lakótelep jogi 

helyzetének rendezése, csa-
tornaproblémáinak megol-
dása.

– A Fácán közi társasházak 
ügyében két területen történt 
előrelépés.
– A jogi helyzet tekintetében a 
Földhivatal elindított egy va-
gyonrendezési eljárást. Ennek 
során tisztázódni fog a telkek 
tulajdonjogi helyzete.
– Ez az eljárás a jogi szakértők 
jelenlegi becslése szerint kb. 4–5 
évet fog tartani. Folyamatosan 
kapcsolatban vagyok az állami 
vagyont kezelő MNV Zrt.-vel an-
nak érdekében, hogy ha további 
előrelépés történik, akkor érte-
síteni tudjam az érintetteket. 
– A lakótelepi szennyvízelveze-
tés tekintetében felszólaltam a 
Közgyűlésben, kérve, hogy a 
magáncsatornának minősülő 
szakaszból is szállítsa el a 
szennyvizet a szolgáltató. Saj-
nos eddig elutasításra került ez 
a kérés a szolgáltató részéről. 
Ezért elindítottam egy hivatalos 
eljárást a Magyar Közműhiva-
talnál, kérve, hogy minősítsék a 
magánterületen levő – de valójá-
ban közcsatornaként üzemelő – 
szakaszokat hivatalosan is köz-
csatornává, amelyet ennek nyo-
mán az üzemeltető is kénytelen 
lesz üzemeltetni és tisztán tar-
tani. A teljes átépítés szükséges-
ségének vizsgálata megkezdő-
dött. 
•  A választók folyamatos kép-

viselete az önkormányzati 
munkában, kapcsolattartás.

– Jelenlegi tisztségemben – most 
már alpolgármesterként is – 
folytathattam azt a területfej-
lesztési munkát, amelyet 2006-
ban kezdtem el, akkor még köz-
tisztviselőként. 
– A Megyei Jogú Városok Szö-
vetségének közgyűlésein előbb 
Varga Mihály nemzetgazdasági 

miniszter úrral, majd Lázár Já-
nos Miniszterelnökséget vezető 
miniszter úrral kezdeményez-
tem nyilvános párbeszédet az 
Érdet érintő fejlesztési források 
ügyében.
– Ennek nyomán nagy örö-
mömre szolgál, hogy az előké-
szítési munka beérett: aktív 
közreműködésemmel sikerült 
egy olyan fejlesztési tervet, a 
Batthyány 2020 Programot ki-
dolgozni, amelyet a Magyar 
Kormány is pénzügyi támoga-
tásra alkalmasnak talált, meg-
állapodásban rögzített, hogy 
biztosítja hozzá a pénzügyi 
forrást. 
– Így ennek keretében a követ-
kező években 40 milliárd forint 
juthat arra, hogy a város lakói-
nak életminősége, a város infra-
struktúrája és intézményeinek 
színvonala javuljon, az önkor-
mányzat színvonalasabb köz-
szolgáltatásokat legyen képes 
nyújtani a város polgárainak. 
– Szintén egy régebbi, még 2011-
ben elkezdett folyamat eredmé-
nyeként a kormány döntött ar-
ról, hogy Pest Megye önálló fej-
lesztési régiót fog képezni a kö-
vetkező ciklustól. Ezáltal végre 
Érd is hozzájuthat olyan EU-s 
fejlesztési forrásokhoz, amely-
nek eddig az volt az akadálya, 
hogy a túl fejlett fővárossal egy 
régióban voltunk. 

Képviselői fogadóórámon, va-
lamint nyilvános mobiltelefo-
nomon vagy e-mailben heti 
szinten 4–5 megkeresést kap-
tam. A leggyakoribb témakö-
rök az alábbiak voltak: 
– Közvilágítási problémák, illet-
ve az Érdi Újság terjesztési 
problémái, amelyek ügyében el-
jártam.
– A közterületek állapotával 
kapcsolatos megkeresések. Je-
leztem a közútkezelőnek, illetve 
a csatornaépítést végző kivitele-
zőknek a hibákat, amelyeket 
döntő többségben javítottak is.
– Az orvosi és fogorvosi körze-
tekkel kapcsolatos észrevéte-
lek.
– Az Ercsi úti társasházak felújí-
tása ügyében történt többszöri 
megkeresés.
– Ercsi út padkázása.
– Korábbi csatornázási progra-
mokból kimaradt ingatlanok 
bekötése ügyében kerestek meg 
egy-egy ingatlan esetén. Ezek 
évtizedek óta elmaradt beköté-
sek, ezek ügyében intézkedtem.
– Szomszédsági viták, egymást 
zavaró tevékenységek. Ezekben 
az ügyekben közvetítettem vagy 
birtokvédelmi eljárást javasol-
tam a feleknek.
– Temető megközelítése, alsó 
részen kis kapu biztosítása.
– Fácán közi lakótelep jogi ren-
dezetlensége, az ebből eredő 
szomszédok közötti viták.

– Közbiztonsággal kapcsolatos 
kérdések (főként a Fácán köz 
környékéről).
– Nagyállomással kapcsolatos 
kérdések. Felvettem a kapcsola-
tot a MÁV, illetve a NIF Zrt. kép-
viselőivel. Tájékoztatásuk sze-
rint az EU-s forrás megvan a 
teljes átépítésre, amely 2016 vé-
gén, 2017 elején kezdődhet meg, 
ekkor tudják rendezni a gyalo-
gos megközelíthetőséget, illetve 
átjárást is.

•  Az Érd Aréna melletti terület-
re egy igen látványos és nagy 
értékű fejlesztési koncepciót 
fogadott el a Közgyűlés. En-
nek részbeni pénzügyi fedeze-
tét a Modern Városok Prog-
ram keretében a kormány 
biztosítja. Szorgalmaztam en-
nek keretében a környéken 
lakók érdekeinek figyelembe-
vételét, valamint a közlekedési 
kapcsolatok javítását (Mérnök 
utca–Tolmács utca csatlako-
zás, Tolmács utca kiépítése a 
Velencei útig).

•  Részt vettem az új szociális 
támogatási rendszer kidolgo-
zásában és közgyűlési elfo-
gadtatásában. Ezáltal egy 
igazságosabb és méltányo-
sabb rendszert alakítottunk 
ki, amely úgy nyújt támoga-
tást a rászorulóknak, hogy 
közben kiszűri az ügyeskedő-
ket.

•  Az új támogatási formák közül 
megemlíteném – a szociális 
helyzet vizsgálata függvényé-
ben – a lakásfenntartáshoz 
kapcsolódó támogatásokat, az 
idősek számára a hulladék-
szállítási díj átvállalását, a 
szennyvízcsatorna belső háló-
zat kiépítéséhez nyújtott egy-
szeri támogatást, a rászoru-
lóknak jelentősen csökkentett 
díjú szociális étkeztetést.

•  Az Idősügyi Tanács elnöké-
nek delegáltak. E tevékeny-
ségem során sikerült támo-
gatást nyújtanunk a város 
idősebb lakóinak, kiemelten 
a nyugdíjaskluboknak. Na-
gyon jól sikerült az idei Nyug-
díjas Ki Mit Tud, illetve idén 
először megrendezzük a vá-
rosi szintű Idősek Karácso-
nyát.

•  Kétheti rendszerességgel (de 
szükség szerint bármikor, fő-
leg esőzések idején) bejárom a 
2. sz. választókerületet, ahol 
önkormányzati képviselőnek 
választottak. Általában azok-
kal szoktam személyesen is 
találkozni, akik pont akkor 
otthon vannak. A bejárás so-
rán tapasztalt problémákat 
írásban jelzem az illetékes 
szolgáltatók, hatóságok irá-
nyába.

•  Tapasztalataim szerint ki-
sebb döccenők után beindult 
az új szelektív hulladékgyűjté-

si rendszer, valamint az előírt 
időintervallumon belül meg-
történt az őszi zöldhulladék 
elszállítása is.

•  Többször a helyszínen rajta-
kaptam a Velencei úton, illetve 
az Ercsi úton a szelektív gyűj-
tőszigetek rongálóit, illetve az 
oda nem illő szemét elhelyező-
it. Az ügyeket az illetékes ha-
tóságoknak átadtam.

•  A Facebookon szerveztem au-
gusztus 23-án lakossági fóru-
mot, „Érdről higgadtan. Té-
nyek. Hiedelmek. Tervek.” 
címmel. A főként a Facebookon 
aktív érdi polgárokkal – akik 
a város minden részéről ér-
keztek – egy nagyon tartal-
mas, a város fejlődését és fej-
lesztési lehetőségeit részlete-
sen taglaló párbeszéd folyt.

•  Az Érd Ófalu-Újfalu Település-
részi Önkormányzat tagjának 
választott meg a Közgyűlés. 
Ezáltal jobban képviselhetem 
az Újfalu városrész érdekeit. 
Mindjárt az első ülésünkön 
kezdeményeztük egy új 
gyógyszertár létesítését a Dr. 
Romics László Egészségügyi 
Intézmény közelében. Egy 
olyan beruházási konstrukci-
ót sikerült kialakítani, amely 
biztosítja az is, hogy a jelenleg 
az intézményben található há-
ziorvosi rendelők új, sokkal 
méltóbb körülmények közé 
kerülnek hamarosan.

•  A Dr. Romics László Egész-
ségügyi Intézmény régi – még 
nem felújított – részére előké-
szítettük kezdeményezésem-
re a felújítási tervet. Reménye-
im szerint ennek eredménye-
ként a következő években tu-
dunk EU-s forrást szerezni a 
teljes felújításra.

•  A városrészben az új Rendőr-
ség megvalósítása hamaro-
san az engedélyezés után már 
az építés fázisába lép. Szor-
galmaztam, hogy az új Városi 
Bíróság és Ügyészség is a kör-
nyéken kapjon helyet, amelyet 
a Modern Városok Program-
ból fognak megépíteni.

•  A 2 sz. választókerületben ta-
lálható oktatási intézmények 
közül az Érdi Batthyány 
Sportiskolai Általános Iskola, 
valamint a Kós Károly Szak-
képző Iskola Intézményi Ta-
nácsában veszek részt dele-
gált tagként. E munkám során 
igyekszem az intézmények  
működési feltételeinek javítá-
sát elérni. Így sikerült elér-
nünk, hogy Érdre került a Re-
gionális Szakképzési Cent-
rum, valamint az Érdi Bat-
thyány Sportiskolai Általános 
Iskola fejlesztési koncepciójá-
nak elfogadtatását.

•  A városrészben lakó lelkes ön-
kéntesekkel részt vettünk a 
tavaszi TeSzedd szemétgyűj-
tési akcióban, amelynek során 

a Nagyállomás környékén 
gyűjtöttünk össze több zsák-
nyi illegális hulladékot.

•  Alapító tagként segítettem az 
Erdélyi Magyarok és Széke-
lyek Érdi Közhasznú Egyesü-
lete létrejöttét, amely azóta 
már két sikeres bált is szerve-
zett, ahol egyenként több mint 
háromszáz érdi vett részt.

•  Meghívásra nagy örömmel 
vettem részt a Fenyves Park-
város településrészen alakult 
Fenyvesüljünk Egyesület első 
megbeszélésén. Szívesen ve-
szek részt a továbbiakban is a 
hasonló pozitív szemléletű, 
környezetükért tenni akaró 
lokálpatrióta szerveződések 
munkájában. 

•  Fontosnak tartom az egészsé-
ges életmód népszerűsítését a 
város lakói körében. Meggyő-
ződésem, hogy a személyes 
példamutatás az egyik legha-
tékonyabb módja a népszerű-
sítésnek. Ezért a fiatal váro-
sunk lakói körében egyre nép-
szerűbb szabadidős sportok-
ban aktívan igyekeztem részt 
venni.

•  Így a hagyományos tavaszi és 
őszi Érd Körbe többezres lét-
számát gyarapítottam, ez mel-
lett felvezetőként a nyári éj-
szakai Érd Körbe Night kört is 
teljesítettem.

•  A mára már szintén többezres 
amatőr futók táborát is igye-
keztem erősíteni. Számos or-
szágos versenyen vettem 
részt, nem hivatalosan képvi-
selve a városunkat is. Ezenkí-
vül helyi rendezvényekkel 
igyekeztünk futótársaimmal 
a város hírnevét öregbíteni (pl. 
nagyvárosokat megelőzve a 
különböző kilométergyűjtő 
versenyekben ötödik helyet 
értünk el).

•  Hagyományteremtő szándék-
kal részt vettem a városunk 
irányítószámát is idéző „2030 
perc futás” rendezvény meg-
szervezésében, amelynek so-
rán 34 órát futottunk non-stop.

•  Igyekeztem személyes rész-
vételemmel segíteni az érdi 
röplabdasportot is. Városunk 
hírnevét öregbíti a minden év-
ben megrendezett újévi torna, 
amely idén a „2015 perc röp-
labda” címen az év első orszá-
gos sportrendezvényeként ke-
rült be a médiába. Érd adha-
tott otthont az Érd Arénában a 
Röplabda Európa Liga ma-
gyar válogatott mérkőzései-
nek is, amely további figyelmet 
irányított Érdre.

Szabó Béla
A 2014. évi helyi önkormány-
zati választásokon a 12. szá-
mú egyéni választókerület 
mandátumát nyertem meg. A 
megválasztásom óta eltelt idő-

ben az alábbiakról szeretném 
tájékoztatni a választókörze-
temet:

•  A Zengő utca lakói 3–4 alka-
lommal reklamáltak a fehér 
murvás útjavítás miatt, nyá-
ron nagy a por. A kátyúk miatt 
grédereztek, fellazult az útfel-
szín, még az autók lassú hala-
dásánál is rendkívüli módon 
porzott az úttest.

•  A Faragó utca lakói a kátyúk 
kijavítását kérték, az egyik 
lakótól pedig nem vitték el az 
átemelő szivattyúk beépítése 
után a maradék földet. A Fara-
gó– Sóskúti utca keresztező-
désében a köztéri átemelő szi-
vattyú-rendszer bűzelzáró 
szűrője hiányzott, rendkívüli 
bűzt árasztott. Intézkedésem-
re a vállalkozók megoldották a 
problémákat.

•  A Bádogos utcában a nyári 
esőzések folyamán szinte jár-
hatatlanná vált az úttest, ha-
talmas vízmosások keletkez-
tek. Ugyanez történt a Fűtő 
utca középső szakaszán is, 
mindkét esetben intézkedtem, 
megtörtént az útjavítás.

•  Lakók jelezték, hogy a Daru-
kezelő utca aszfaltrétegének 
széle több helyen beszakadt. 
Ugyancsak a Darukezelő ut-
cában besüllyedt egy útátvá-
gás, kezdeményeztem a javítá-
sokat.

•  A Darukezelő utca város hatá-
ra felé eső részén az önkor-
mányzat által karbantartott 
nagy átmérőjű csapadékvíz-
átereszt kellett kitisztítani.

•  A Fuvaros utca Darukezelő 
utca és az Esztergályos utca 
közötti szakaszán a lakók hó-
napokon keresztül méltatlan-
kodtak a rendkívüli murvapor 
miatt, ezért a nyáron az ötmil-
liós képviselői keretemet en-
nek az útszakasznak az asz-
faltozására költöttem.

•  Az évtized legvadabb vihara 
az én választókerületemet súj-
totta legjobban. Az orkánsze-
rű szél kidöntötte a hatalmas 
fenyőfákat, a kidőlt fák a vil-
lany- és kábelvezetékekre zu-
hanva több helyen rádőltek a 
vasbeton villanyoszlopokra, 
ezek pedig kerítéseket zúztak 
szét, illetve az úttestre zuhan-
va elzárták az utcák forgal-
mát. A városrész nagy terüle-
tein megszűnt az áramszol-
gáltatás. (Szövő utca, Iparos 
utca, Festő utca és Fazekas 
utca környéke)

•  A havária miatt napokig jár-
tam az utcákat, tucatjával ke-
restek meg a lakók a problé-
máikkal. Általában 24 órán 
belül helyreállt az áramszol-
gáltatás, több helyen azonban 
3–4 napig nem volt áram. A 
kisgyermekes családoknál 
volt a legsúlyosabb a helyzet, 

például az Olvasztár utcában 
generátort ajánlottunk fel a 
bajbajutott családoknak. Fo-
lyamatosan tartottam a kap-
csolatot a villamos művek 
szakembereivel, sürgettem a 
helyreállítást.

•  A Favágó utca lakói nagyszá-
mú leánder elhelyezését kér-
ték tőlem, ezt a Nyári Napkö-
zis Tábor területén sikerült 
megoldani.

•  A Betonozó utcában a Bem téri 
építkezésekkel kapcsolatban 
önkormányzati ingatlan terü-
letén deponálót hoztak létre 
vállalkozók. Az utcában lakók 
a nagyfokú zaj (billencs 
kamazok) és porterhelés (de-
ponált mart aszfalt, homok 
stb.) miatt több fórumon kér-
ték a deponáló megszünteté-
sét. Több utcai lakossági fóru-
mon próbáltam megoldást ta-
lálni, végül az ez év novemberi 
közmeghallgatáson elhang-
zott ígéretek után várhatóan 
nyugvópontra jut ez a problé-
ma. (Már csak 4–5 hónapig 
tart ez a munka, utána soha 
nem adjuk bérbe ezt az ingat-
lant vállalkozásoknak, játszó-
teret, szabadidőközpontot ala-
kítunk ki, továbbá a Betonozó 
utca Földmunkás–Fényező 
utca közötti szakaszát leasz-
faltoztatjuk.)

•  Választókerületem lakói hosz-
szú időn át kifogásolták, hogy 
az ígéretek ellenére nem kez-
dődött el az M7-es lejáró meg-
építése sem és az Interspar 
építkezés sem. Majd pedig az 
építkezések megindulása óta 
napi szinten kell foglalkoz-
nom a forgalomelterelések, 
lassítások, az M7-es aluljáró 
ideiglenes lezárása, illetve a 
Székesfehérvár felé, illetve a 
Székesfehérvár felől lezárt 
fel- és lejáró okozta forgalmi 
problémákkal. (Különösen 
reggel iskola-, óvodanyitás-
kor és délután, a munkaidő 
végén jelentkező csúcsforga-
lom idején.)

•  A Kovács utca és a Köszörűs 
utca lakói évek óta folyamato-
san jelezték, hogy a javítgatá-
sok ellenére szinte járhatat-
lan, vízmosásokkal szabdalt 
az úttest. Ebben az évben sike-
rült mindkét utca útburkolatát 
mart aszfalttal ellátni.

•  LEA Anyaotthon (Bádogos 
utca) előtt tavasszal olyan 
mennyiségű csapadékvíz 
gyűlt össze, hogy az ingatlan 
megközelíthetetlenné vált. 
Szikkasztó árokrendszer 
megépítésével hárítottuk el a 
problémát. Ugyanitt a fentiek-
ben már említett vihar a tető-
szerkezet egy részét leszakí-
totta. Soron kívül javították 
meg a tetőt a szakemberek.

•  Folyamatosan érdeklődnek a 
lakók a Sóskúttól átvett terü-
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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

JANUÁR 25., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  Jazzland 41. rész
20:00  Kézilabdamérkőzés 

Érd–Budaörs
21:30  Közlekedés XXI. 15/15. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
22:00  Híradó
22:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
22:30  Globo Világjáró 5. rész
23:00  Érdi Panoráma 

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

JANUÁR 26., KEDD
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  FényKépkulturális magazin
20:00  Vámos Miklós beszélgető műsora 

42. rész
20:55  Örökségünk 15/15. rész 

ismeretterjesztő filmsorozat
21:25  Polgártárs 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:55  FényKép 

kulturális magazin
22:25  Globo Világjáró 5. rész
22:55  Érdi Panoráma 

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

JANUÁR 27., SZERDA
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  Mozgás sportmagazin
 20:00  Csak egy mozi 

színes magyar játékfilm, R: Sándor Pál
21:30  KalandoZoo 42. rész
22:00  Mozgás sportmagazin
22:30  Tea két személyre 42. rész
23:00  Polgártárs 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:30  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
23:45  Híradó

JANUÁR 28., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  Kézilabda Magyar Kupamérkőzés 

Csurgó–Érd
21:00  Tea két személyre 43. rész
21:30  Sztárportré 30. rész
22:00  Híradó
22:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
22:30  Örökségünk 15/15. rész
23:00  FényKép kulturális magazin
23:30  Mozgás sportmagazin
00:00  Híradó
00:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról

JANUÁR 29., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 43. rész
20:00  Jazzland 42. rész
20:30  Az én XXI. Századom 

fekete-fehér magyar játékfilm,R: Enyedi 
Ildikó

22:10  Híradó
22:25  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
22:40  Tea két személyre 43. rész
23:10  Mozgás sportmagazin
23:40  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
00:10  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról

00:25  Híradó

JANUÁR 30., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 6. rész
20:00  Építészet XXI: 15/15. rész 

ismeretterjesztő film korunk építészetéről
20:30  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
21:00  Csak egy mozi 

színes magyar játékfilm, R: Sándor Pál
22:30  Örökségünk 15/15. rész 

 ismeretterjesztő filmsorozat
23:00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
23:30  Polgártárs 

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

JANUÁR 31., VASÁRNAP
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 43. rész
20:00  Polgártárs 

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

ismeretterjesztő film,korunk építészetéről
21:00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
21:30  Csak tükörben
21:40  Az én XXI. Századom 

fekete-fehér magyar játékfilm, R: Enyedi 
Ildikó

23:20  Polgártárs 
vallás, nemzetiség, civil társadalom 

23:50  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
00:05  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

P
R

IL
IS

 1
0
, 

M
Á

R
C
IU

S
 2

0
. 

F
E
B

R
U

Á
R

 2
1
.

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

letek, illetve a volt katonai bá-
zis további sorsát illetően. Az 
ezzel kapcsolatos tájékozta-
tást a közgyűléseken, a helyi 
újságokon és a helyi televízión 
keresztül rendszeresen meg-
tesszük.

•  Csapadékvíz, talajvízátfolyá-
sok, -beömlések nehezítik a 
Kövező utca, a Bányász utca, a 
Napszámos utca, a Fűtő utca 
és a Mázoló utca lakóinak éle-
tét. A kapcsolat folyamatos, a 
megoldás időigényes és rend-
kívül költséges.

•  Közvilágításban bekövetkező 
műszaki hibákat megjavíttat-
tam (Szövő utca, Fazekas 
utca, Esztergályos utca, Festő 
utca).

•  A Városfejlesztési Városüze-
meltetési és Vagyongazdál-
kodási Bizottság elnöke, va-
lamint a Sport, Ifjúsági és 
Közrendvédelmi Bizottság 
tagja vagyok. A képviselői 
munkám jelentős részét az 
ezeknek a szakbizottságok-
nak a hatáskörébe tartozó 
előterjesztések, határozati 
javaslatok és önkormányzati 
rendeletek előkészítésében, 
megvitatásában, a döntések 
meghozatalában való munka 
teszi ki.

Szűcs Gábor
A megválasztásom óta eltelt 
időben az alábbiakról szeret-
ném tájékoztatni a választó-
polgárokat: 

A 2014. évi önkormányzati vá-
lasztásokon történt megvá-
lasztásom óta törekedtem a 
képviselői munkám során a 
folyamatos kapcsolattartásra 
az érdi választópolgárokkal, 
lakosokkal. A folyamatos kap-
csolattartásért állandóan hív-
ható telefonszámom és heti 
rendszerességgel szerdán-
ként tartott hivatalos fogadó-
órám az Érdi Újságban is 
megtalálható. Meggyőződé-
sem szerint a képviselői mun-
ka szolgálat.

•  Az elmúlt időszakban a hoz-
zám forduló lakosok problé-
máinak a Közgyűlésen való 
felvetésével, mind pedig az 
önkormányzat segítségével 
való megoldásukkal próbál-
tam szolgálni az itt élőket.

•  Lakossági megkeresések 
alapján többször szólaltam fel 
a Közgyűlésben, többek kö-
zött a Papi-földek mielőbbi víz-
rendezéséért, a Tállya utcai 
óvoda mielőbbi felújításáért, 
az Érdligeti posta katasztrofá-
lis helyzete miatt, az alköz-
pontok fejlesztéséért, a közvi-
lágítás időszakos meghibáso-
dásai okán, az érdi aszfaltutak 
és járdák bővítéséért.

•  A közgyűlési felszólalások és 
kérdések mellett konkrét 
problémák megoldásával 
igyekeztem szolgálni az en-
gem megkereső polgárokat és 
a város összes lakóját. Ilyen 
alkalom volt az Őszirózsa ut-
cai forgalomlassítás és sza-
bálytalan behajtások megaka-
dályozásának elérése.

•  Lakossági panaszok miatt a 
polgármesteri hivatal illeté-
kes irodájához fordultam és 
segítségüket kértem, hogy az 
Őszirózsa utcai ámokfutást, 
amit az autósok száguldozása 
és teherautók szabálytalan 
behajtása jelentett, sikerüljön 
felszámolni, a panaszokra si-
került is megoldást találni, ki-
kerültek az utca elejére és vé-
gére mind a forgalomlassító 
táblák és a nagy teherautók 
számára a behajtást korlátozó 
jelzések is.

•  Valamint a Tétény ligeti vas-
útállomás környékén, az 
Árva utcai lakóházak és a 
vasúti töltés közötti területen 
lévő szeméthegyek felszámo-
lásáért is közbenjártam. A 
környék lakosai panaszaik-
kal kerestek meg és jelezték 
számomra, hogy a környéken 
lévő szeméthegyek miatt fél-
nek mind az egészségügyi 
kockázat, mind pedig a tűzve-
szély miatt és kérték, hogy 
próbáljam meg ezt az áldat-
lan állapotot felszámolni. Mi-
után saját szememmel is meg-
győződtem a helyzet súlyos-
ságáról, ezután a problémát a 
közgyűlés elé tártam és fel-
szólásomban kértem a város-
vezetést és az illetékes irodát 
az áldatlan állapotok mielőb-
bi felszámolásának érdeké-
ben, a felszólalásom után 
konkrét intézkedések történ-
tek az illetékes iroda munka-
társával és egy képviselőtár-
sammal és a Magyar Állam-
vasutak munkatársaival 
helyszíni bejárást tartottunk, 
ahol a MÁV munkatársai ígé-
retet tettek, hogy megadják a 
városnak a segítség és eltün-
tetik a területükön lévő sze-
méthegyeket.

•  A súlyos nyári viharok idején 
is próbáltam szolgálni a város 
lakosait és segíteni, ahol csak 
tudtam.

•  Fontosnak tartottam, hogy 
részt vegyek a városi intézmé-
nyek programjain és a városi 
rendezvényeken is. Többek 
között volt szerencsém részt 
venni az Érdi Vörösmarty Mi-
hály Gimnázium és az Érdi 
Gárdonyi Géza Általános Is-
kola és Gimnázium több ren-
dezvényén is, de igyekeztem a 
Szepes Gyula Művelődési Köz-
pont, a Városi Galéria, Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár prog-
ramjain is megjelenni.

•  Hiszek abban, hogy szolgál-
nunk kell a városunkban élő-
ket, ezért kapcsolatot kell tar-
tanunk a helyi civil és érdek-
képviseleti szervezetekkel is, 
az elmúlt időszakban többek 
között jártam az Érdi Ipartes-
tület rendezvényén, a Pest Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
maránál, az Érdi Fogyasztó-
védelmi Egyesületnél és folya-
matosan próbálom tartani a 
kapcsolat a város nyugdíjas 
közösségeivel is.

•  Fontosnak érzem, hogy a kép-
viselő szolgálata során részt 
vegyen a város vérkeringésé-
ben, ezért amikor csak tehe-
tem, kézilabdameccsekre is 
kilátogatok, illetve részt vet-
tem az adventi ünnepségeken 
és sok más egyéb önkormány-
zati és nem önkormányzati 
szervezésű rendezvényeken 
is. Az elmúlt időszakban tar-
talmas és értékes beszélgeté-
seket folytattam sok városi 
prominens személyiséggel, 
egyházi személyekkel, sporto-
lókkal, amelyek mind segítet-
tek abban, hogy szeretett vá-
rosom iránti szolgálatomat 
még jobban tudjam teljesíteni.

Tekauer Norbert
A 2014. évi helyi önkormány-
zati választásokon az 5. szá-
mú egyéni választókerület 
mandátumát nyertem meg. A 
megválasztásom óta eltelt idő-
ben az alábbiakról szeretném 
tájékoztatni a választókörze-
temet: 

Mint választott képviselő, folya-
matosan résztvevője vagyok 
Érd Megyei Jogú Város Közgyű-
lés munkájának. A közgyűlési 
munka mellett két bizottságban 
végzem még képviselői munká-
mat. A Sport, Ifjúsági és Köz-
rendvédelmi Bizottságban, va-
lamint a Pénzügyi és Költségve-
tési Bizottságban.

•  Az elmúlt egy évben a követke-
ző munkák elvégzésére került 
sor a választókerületemben:

•  Duna utcai vízelvezetés I. 
ütem előkészítés a Sárd utca 
– Duna utcai vasúti aluljáró 
közötti szakaszon (lakossági 
egyeztetések, ÉKFI egyezte-
tés).

•  Dunai utcai vízelvezetés I. 
ütem kivitelezés a Sárd utca – 
Duna utcai vasúti aluljáró kö-
zötti szakaszon (burkolt árok 
kivitelezése 260 méter hosszú-
ságban, gyalogos bejárók és 
gépjárműbehajtók kivitelezé-
se, átereszek cseréje).

•  Duna utcai vízelvezetés II. 
ütem előkészítés a Duna utca 
– Sulák patak közötti szaka-
szon (lakossági egyeztetések, 
ÉKFI egyeztetés).

•  Duna utcai vízelvezetés II. 
ütem kivitelezés a Duna utca 
– Sulák patak közötti szaka-
szon (szikkasztó árok kivitele-
zése 580 méter hosszúságban 
a vasúti töltéssel párhuzamo-
san).

•  Sárvíz utcában szikkasztó 
árok javítása és beszakadt át-
eresz cseréje a Rákos utca – 
Balatoni út közötti szakaszon.

•  Rákos utca mart aszfalttal tör-
ténő felújítása 600 méteres 
szakaszon.

•  Rima utca mart aszfalttal tör-
ténő felújítása 400 méteres 
szakaszon.

•  Sárvíz utca szilárd útburko-
lattal (aszfaltozás) történő el-
látása a Balatoni út – Sárd 
utca közötti szakaszon 300 
méteres hosszúságban.

•  Sárvíz utca szilárd útburko-
lattal történő ellátással kap-
csolatosan az ingatlanok gya-
logos bejáróinak és gépjármű 
behajtóinak felújításának 
egyeztetése az érintett lako-
sokkal.

•  Sebes utca szilárd útburkolat-
tal (aszfaltozás) történő ellátá-
sa a Sárd utca – Sajó utca kö-
zötti szakaszon 100 méter 
hosszúságban.

dr. Veres Judit
A 2014. évi helyi önkormány-
zati választásokon a 11. szá-
mú egyéni választókerület 
mandátumát nyertem meg. A 
megválasztásom óta eltelt idő-
ben az alábbiakról szeretném 
tájékoztatni a választókörze-
temet: 

A bizottsági üléseken a Közgyű-
lések anyagát alaposan megtár-
gyaltuk, előkészítettük a meg-
kapott anyagot a Közgyűlésre. 
A frakcióüléseken is körbejár-
tuk a napirendi pontokat, meg-
tárgyaltuk, felkészültünk a Köz-
gyűlésekre. Az üléseken rend-
szerint aktívan részt vettem, 
képviseltem a választási körze-
tem, az ott lakók érdekeit, han-
got adtam a kéréseiknek. Az in-
terpellációimban, az egyebek-
ben történő hozzászólásaimban. 
A Közgyűlések után tájékoztat-
tam a megbízót a kapott válasz-
ról.

•  Fogadóórámat minden hó-
napban megtartottam, szük-
ség szerint lehetőleg a hely-
színen, ha a panaszos úgy 
kérte, illetve a Polgárok házá-
ban.

•  Sajnos a Hegesztő utcában, a 
Tetőfedő utcában és a Ké-
ményseprő utcákban közvilá-
gítás nincs, még mindig, az ott 
lakók gyakran hívnak emiatt, 
reméljük, hamarosan kiépül.

•  A babacsomagokat havonta 
kiszállítottam, kivéve, amikor 

elutaztam a családommal sza-
badságra. Az időseknek ösz-
szeállított születésnapi aján-
dékcsomagokat hasonlóan, 
amit nagy megtiszteltetésnek 
éreztem, mert nagy örömmel 
fogadták.

•  Elértük azt, hogy a Parkvárosi 
Művelődési Házban kihelye-
zett irodája van a szociális 
ágazatnak.

•  Legnagyobb problémát az 
utak állapota jelenti a válasz-
tási körzetemben, és a csapa-
dékvíz elvezetése, nagyon sok 
megkeresés volt ez ügyben az 
elmúlt évben!

•  Az M7-es autópálya mellett hi-
ányzik a zajvédő fal, sokan 
panaszkodnak miatta, kéré-
süket továbbítottam.

•  Sokan kerestek telefonon a jú-
liusi viharkár miatt, amit rög-
tön továbbítottam, így az ese-
tek 90%-ában gyors segítséget 
kaptak az önkormányzattól!

•  Szociális ügyekben rendsze-
resen keresnek, amit az ese-
tek többségében közösen, a 
szociális ágazat segítségével 
oldunk meg.

•  Az Érdi Teleki Sámuel Általá-
nos Iskolával, a Szivárvány 
óvodával napi kapcsolatban 
vagyok, kölcsönösen tájékoz-
tatjuk egymást az aktualitá-
sokról. Rendszeresen meghív-
nak a tantestület, a szülői 
munkaközösség üléseire, az 
ünnepségeikre és a közösségi 
programjaikra.

•  A Parkvárosban lévő nyári 
napközis tábor gyermekor-
vosi ügyeletét kezdettől fog-
va szervezem, a nyitó és a 
záró ünnepségeken részt ve-
szek.

•  Önkéntes karitatív munka-
ként végzem a Parkvárosban 
lévő LEA Otthon gyermekor-
vosi ellátását fennállása óta. A 
képviselői keretem ebben az 
évben a választók kérésére a 
Nyárfa út vízelvezetésének a 
megépítésére, valamint a Baj-
csy-Zsilinszky úton a Penny 
Markettől az adventista temp-
lomig a járdaépítésre lett fel-
használva, amit a novemberi 
kellemes időjárás lehetővé 
tett, hogy befejezzék.

•  Örvendetes, hogy a nyáron 
megkezdődött az autópálya-
lehajtó megépítése és ezzel az 
Interspar hozzákezdhetett a 
„várva várt” áruház építésé-
hez. Reméljük, ezzel rendező-
dik Parkváros és a Bem tér. Az 
ott lakók végre kulturált, ren-
dezett körülmények között él-
hetik az életüket. Megoldódik 
a posta, buszmegálló méltat-
lan helyzete – ezek miatt sok 
panaszt kaptam.

•  A városi ünnepségeken a 
Parkvárosi 11. választási kör-
zet lakóit rendszeresen képvi-
selem.
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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 (Közterület-felügyelet, 
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 közterület-felügyelői munka 
törvényes működésének biztosítása. 

Közterület-felügyelet 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: Közterület-felügye-
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 E-mail 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 23/520-362 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 e-mail 
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 OKJ-szakképzettség
• 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 23/520-362 
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 e-mail 
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.

F E l H Í V Á S
Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése minden év-
ben egyszer – a Magyar 
Köztársaság nemzeti ün-
nepe, március 15-e 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 
23/520-362 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 
e-mail 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.

Tájékoztatás locsolási  
csatornadíj-kedvezmény 
igénylésének lehetőségéről
A vonatkozó jogszabályok szerint a szennyvízelvezetési helyről 
a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége mé-
réssel (szennyvízmennyiség-mérő beépítésével) – mérés hiá-
nyában pedig az adott helyen fogyasztott vízmennyiség alapul 
vételével állapítható meg. Azaz, ahol a bebocsátott szennyvíz-
mennyiséget külön nem mérik, ott az elfogyasztott vízmennyi-
ség alapján kell megfizetni a szennyvízdíjat.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) 
Kormányrendelet 63. § (6) bekezdés d. pontja értelmében 
azonban lehetőség van arra, hogy ne vegye figyelembe az 
Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (továbbiakban ÉTCS 
Kft.) a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál az el-
különített mérés hiányában, házikert* öntözéséhez május 
1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban felhasznált, az 
elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százalékát 
elérő vízmennyiséget, amennyiben azt a lakossági Felhasználó 
kéri. Az ÉTCS Kft. e csatornadíj-kedvezményt mennyiségi kor-
rekció útján biztosítja.
*A házikert olyan lakossági Felhasználó nevén nyilvántartott legfeljebb 2000 m2 
területű földterület (tehát ide nem értve balkonládákat, szobanövényeket stb.), 
amely felülete alkalmas olyan zöldterület kialakítására, aminek fenntartásához 
annak folyamatos öntözése célszerű.

Mint az Ön számára is ismeretes, 2015. évben és az azt 
megelőző években a fenti kedvezményt igénylés nélkül 
biztosította az ÉTCS Kft. minden lakossági Ügyfelének, 
azonban a vonatkozó jogszabályi rendelkezések változása 
miatt a nyári locsolási csatornadíj-kedvezményt – az azzal 
élni kívánóknak – 2016. évtől már igényelni szükséges.
Az elkülönült mérés nélküli, locsolási csatornadíj-kedvezmény 
igénylésének feltételei a következőek:
•  A lakossági Felhasználó lehetőséget biztosít a Szolgáltatónak, 

hogy az igénybevétel feltételeit előzetes értesítés nélkül el-
lenőrizze.

•  A lakossági Felhasználó egyéb, helyi vízvételi lehetőséggel 
nem rendelkezik (víziközműből szolgáltatott ivóvizet használ 
locsolás céljára), és nincs külön mérője a locsolási víz elszá-
molására (locsolási ikermérő vagy locsolási célú mellékvíz-
mérő).

•  A felhasználási helyen legfeljebb 2000 m2 méretű házikert* 
található, és érvényes hitelesítésű bekötési vagy mellékvíz-
mérő működik.

Igénylő rendelkezik az ÉTCS Kft.-vel kötött érvényes, lakossági 
díjas közszolgáltatási vagy lakossági díjas mellékszolgáltatási 
szerződéssel, illetve nem áll fent teljes körű mellékmérősítés.
A locsolási csatornadíj-kedvezményre jogosító igénylőlap Tár-
saságunk részére történő visszaküldésének határideje 2016. 
április 15., mely beérkezése esetén az ÉTCS Kft. a kedvezményt 
2016. május 1-jétől** biztosítja. Az igénylőlapot kitöltés és 
aláírást követően a fejlécben látható elérhetőségeinkre kérjük 
eljuttatni (személyesen, telefaxon, elektronikusan vagy postai 
úton) a Felhasználó által igazolható módon. Az igénylőlapot a 
www.erdicsatornamuvek.hu oldalról is letöltheti.
** Felhasználói mérőállás diktálás hiányában a Szolgáltató arányosítással álla-
pítja meg a fenti időpontokban a kedvezmény alapjául szolgáló kezdő és záró 
időpont mérőállásait, soron kívüli szolgáltatói mérőleolvasást az ÉTCS Kft. az 
elkülönített mérés nélküli, locsolási csatornadíj-kedvezmény okán nem végez.

Amennyiben az igénylőlap 2016. április 15. után érkezik be 
Társaságunkhoz, úgy az ÉTCS Kft. az elkülönített mérés nél-
küli, locsolási csatornadíj-kedvezményt a soron következő 
elszámolási periódusban biztosítja a Felhasználó részére, és a 
korábbi periódusra elmaradt locsolási kedvezmény visszame-
nőlegesen nem érvényesíthető.
A kérelmet nem szükséges évente meghosszabbítani, a ked-
vezményt a közszolgáltatási vagy mellékszolgáltatási szerző-
dés tartama alatt az ÉTCS Kft. folyamatosan biztosítja.

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
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Idén is rajzpályázattal készül a költészet napjára a 
városi gyermekkönyvtár: ahogy az előző évek-
ben, most is versillusztrációkat várnak az iskolá-
soktól.

Kicsiknek és nagyoknak 
szóló versek, klasszikus és 
kortárs szerzők egyaránt 
szerepelnek abban a gyűjte-
ményben, amelyet a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtárosai állí-
tottak össze idén az iskolá-
soknak. A rajzos kedvű gye-
rekek többtucatnyi mű közül 
választhatják ki azt, amelyet 
illusztrálni szeretnének bár-
milyen, a szívüknek kedves 
rajztechnikával. Az A3-as 
nagyságú műveket március 
18-ig várják a gyermek-
könyvtárban, eredményhir-
detés pedig április 13-án 
lesz.

– A verseket tartalmazó 
könyvecskét úgy állítottuk 
össze, hogy megragadja a 
gyerekek fantáziáját. Van-
nak kisebbeknek szóló, rö-
vid, konkrét témát feldolgo-
zó  versek  és  hosszabb,  el-
vont értelmű alkotások is, 

hiszen több korcsoportból is 
jelentkeznek gyerekek – 
mondta érdeklődésünkre 
Szatmáry Éva gyermek-
könyvtáros.

– Az anyagot már eljuttat-
tuk a környékbeli iskolák-
nak, de aki szeretné, könyv-
tárunkban is kaphat egy-
egy példányt és a honlapun-
kon is közzétettük a verscí-
meket – a szöveget nem, a 
szerzői jogok védelme miatt 
–, így a gyerekek időben hoz-
zákezdhetnek az alkotás-
hoz. Regionális rajzpályáza-
tunk évről évre népszerűbb: 
tavaly több mint hétszáz rajz 
érkezett a tankerületből. Kö-
rülbelül ötvenet díjazunk, 
ezek aztán körülbelül egy 
évig megtekinthetők a 
könyvtártermünkben – tette 
hozzá Szatmáry Éva.

A rajzolás, a kézműves 
foglalkozás egyébként is ré-
sze a könyvtár mindennap-

jainak: havonta egy-egy al-
kalommal összegyűlnek a 
gyerekek, és a könyvtárosok 
irányításával alkotnak: ja-
nuár 12-én a kavicsfestés és 
dekorálás volt soron.

– Ezek az alkalmak dél-
után kettőtől ötig tartanak, 
minden hónap második 
keddjén. Folyamatosan ér-
keznek az óvodások, kisis-
kolások, van, hogy a felső 
tagozatosok is, hiszen egy-

egy téma az ő kíváncsiságu-
kat is felkelti. Idén például 
karkötő- és minyonnapot is 
tartunk, ami a tiniknek is 
vonzó lehet – tette hozzá a 
könyvtáros.

Felmerülhet a kérdés: mi 
köze a kézműves foglalkozá-
soknak az olvasáshoz? Szű-
kebb értelemben talán semmi, 
de az a tapasztalat, hogy 
ezekre a programokra eljön-
nek azok is, akik amúgy nem 

szoktak ellátogatni a könyv-
tárba – ilyenkor van lehetőség 
egy kis olvasgatásra, böngé-
szésre, egyáltalán, a könyv-
tár szolgáltatásainak megis-
merésére. És ez persze fordít-
va is működik: van, aki csak 
egy könyvért ugrik be egy-
egy kreatív napon, ott ragad 
és állandó vendége lesz a fog-
lalkozásoknak, amelyek sze-
mélyenként 100 forintba ke-
rülnek – az alkotások pedig 
természetesen hazavihetők.

A kavicsnapon a négy-
évestől a tizenkét esztendő-
sig többen is munkálkodtak 
az asztalnál. Mint a harma-
dikos Tünde mondta, azért 
szeret ide járni, mert válto-
zatosak a foglalkozások, és 
itt jó könyvek vannak. A ha-
todikos Eszter is állandó 
vendége a könyvtárnak.

– Gyakran benézek a suli-
ból jövet. Nagyon szeretek ol-
vasni, főleg az izgalmas köny-
veket. Most épp új kedvence-
ket keresek. Remélem, megta-
lálom, hiszen már nagyon sok 
könyvtári könyvet elolvastam 
– tette hozzá Eszter.

n ÁdÁM

Különleges ajándékot kapott egy régi tanítvány-
tól az Ófalusi óvoda: egy zenés, interaktív délelőt-
töt a Katicabogárka Csapat előadásában.

Az Ófalusi óvodába múlt 
csütörtökön beköszöntött a 
tavasz: megérkeztek az első 
katicabogarak, velük együtt 
sok zöldség, gyümölcs és ál-
lat, no meg a hamisítatlan, 
tavaszi pezsgő hangulat. 
Igaz, ez a korai tavasz csak 
egy-két óráig tartott, mégis 
emlékezetes lesz a gyerekek 
körében: a Katicabogárka 
Csapat interaktív műsora 

igazi csemege, nemcsak a 
gyerekeknek, hanem az igé-
nyes gyermekkoncerteket 
kedvelő felnőtteknek is.

– Ez az előadás nagy meg-
lepetés volt számunkra, hi-
szen egy régi óvodásunk, az 
Egyesült Államokban élő 
Váraljai Kitti és vőlegénye, 
Baranyi Zoltán ajándéka-
ként láthatták a gyerekek, 
akik egy webáruház működ-

tetőiként szponzorálták az 
eseményt – tudtuk meg Pó-
csiné Sivák Erzsébet tag-
óvoda-vezetőtől, aki elmond-
ta azt is: intézményükben 
havonta tartanak egy zenés, 
illetve bábelőadást, amire 
neves előadókat hívnak meg.

– Nagyon fontosnak tartjuk 
ezeket a meseszínházi alkal-
makat, hiszen az érzelmi in-
telligenciát mesék, illetve 
zene segítségével tudjuk fej-
leszteni. Sajnos a gyerekek 
manapság nem sok mesét 
hallgatnak otthon, inkább té-
vét néznek. Pedig az az óvo-

dás, akinek mindennap me-
sélnek, mire iskolába kerül, 
másfél évvel előzi majd meg 
kortársait – hangsúlyozta 
Pócsiné Sivák Erzsébet.

A Katicabogárka Csapat 
előadása különleges élményt 
tartogatott a gyerekeknek: 
nemcsak hallgathatták a ze-
nét, hanem – fejdíszek, bábok 
segítségével – el is játszhat-
ták a hallott dalokat. A han-
gulat remek volt, és nem 
akadt olyan ovis, aki ne kí-
vánt volna szerepelni.

– Nagyon szeretünk gyere-
keknek zenélni, mivel ők 

őszintén kimutatják, tetszik-e 
nekik az előadásunk. Öröm-
mel mondhatom, hogy pozití-
vak a visszajelzések, és ren-
geteg szeretetet kapunk tőlük 
– mondta az együttes éneke-
se, Nádor Dávid, aki társai-
val – Szakcsi Lakatos Benjá-
minnal, Petrovics Marian-
nal és Kovács Sárával – a 
bölcsődésektől a kisiskoláso-
kig több korcsoportnak is ját-
szik. Bár Érden először jár-
tak, elképzelhető, hogy más 
intézményekben is viszontlát-
hatják őket a gyerekek.

n Á. K.

A gyerekek mindig őszintén kimutatják, tetszik-e nekik az előadás

Nem akadt olyan ovis, aki ne akart volna szerepelni

Versillusztrációs rajzpályázatot hirdettek

Kavics és költészet a városi könyvtárban

Eszter és Tünde nemcsak a kreatív keddek állandó látogatói, hanem 
rendszeresen kölcsönöznek is

Pár órára beköszöntött a tavasz Ófaluba

Katicák és dzsessz az óvodában

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

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 
11-ig tájékoztatja az ösz-
töndíj végleges összegéről.

Humán Iroda

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!

rajzpályázat
A SzepeS GyulA MűvelődéSi Központ rAjzpályázAtot hirdet 

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére 
6–18 éves diákoknak.

A pályaművek bemutathatják a szabadságharc eseményeit, történelmi alakjait  
és azt, hogy mit jelent ma számunkra a szabadság. 

Az alkotások szabadon választott technikával készülhetnek. A munkákat A/4-es méretben 
30 x 40 cm nagyságú passzpartúval ellátva vagy A/3-as méretben kérjük beadni. 

 Az alkotások hátoldalán tüntessék fel a pályázó nevét, életkorát, lakcímét, a kép címét  
és technikáját. Ha iskolán keresztül pályáznak az iskola nevét,  

az osztályt és a felkészítő tanár nevét. 

Korcsoportok: 6–10, 11–14, 15–18 évesek.

A beadott munkákat szakmai zsűri értékeli, díjazza. 
A díjazott alkotásokat archiválási céllal fotózzuk.

Beadási határidő: 2016. március 7. 
(művelődési központ, Lukács Orsolya nevére)

A kiállítás megnyitója és a pályázat eredményhirdetése: 
2016. március 11. péntek 15 óra  

a Szepes Gyula Művelődési Központban (Érd, Alsó utca 9.)

A kiállítás megtekinthető 2016. április 12-ig.
Az alkotások átvehetők 2016. április 14-től a művelődési központban. 

Bővebb információ a 
lukacs.orsolya@szepesmk.hu email-címen, 

a 23/365-490/102 telefonszámon kérhető. 
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Tízóraival, meleg ebéddel, forró teával, gyü-
mölccsel és édességgel várta a helyi Fidesz az 
érdieket az Összefogás egyesület székháza előtt 
múlt szombaton. A fagyos délelőttöt a finom 
étel, a jó zene és a kellemes beszélgetés mele-
gítette át.

Január 17-én ünnepelte a 
katolikus egyház Remete 
Szent Antalt, aki az evangé-
lium hatására eladta ingó-
ságait és birtokát szétosz-
totta a szegények között. E 
naphoz kapcsolódva tartott 
ételosztást szombaton a Fi-
desz érdi szervezete az Ösz-
szefogás székház előtt. A 
reggel tíz órakor kezdődő 
vendéglátás főszervezője, 
Antunovits Antal képviselő 
lapunknak elmondta: dél-
előtt forró teával, forralt 
borral, zsíros kenyérrel, al-
mával és szaloncukorral 
várták az érdieket, ebédre 

pedig pörköltet kínáltak, 
burgonyával és savanyú-
sággal.

– Ez az ételosztás a 
fideszes önkormányzati 
képviselők, bizottsági ta-
gok, valamint a nyugdíjas 
tagozat és fiatal önkénte-
sek összefogásával való-
sulhatott meg, T. Mészáros 
András polgármester tá-
mogatásával. Adományá-
val segítette rendezvé-
nyünket a Süllős Kft., ke-
nyérrel a Kati Mami pékség 
és a Magyaros Kft., Romics 
Ervin almát, az érdi csoko-
ládégyár pedig szaloncuk-

rot adományozott. Ne feled-
kezzünk meg a TranziT 
zenekar tagjáról, Kedu Jó-
zsefről sem, aki zenélt és 
énekelt nekünk – tette hoz-
zá Antunovits Antal, hang-
súlyozva: csakis így, széles 
körű összefogással tudták 
megvalósítani ezt a több-
órás, jó hangulatú vendég-
látást.

– Nemcsak tízóraival és 
ebéddel láttuk vendégül lá-
togatóinkat, hanem haza is 
vihettek egy-két kiló kenye-
ret, illetve – hozott edény-
ben – pörköltet is az elkövet-
kező napokra, hiszen száz-
húsz adag étellel készül-
tünk – jegyezte meg a képvi-
selő, aki több mint húsz tár-
sával dolgozott azon, hogy 
ez a nap jól sikerüljön.

– Igazán remek itt a 
hangulat, már fél tíz óta 
itt vagyunk – mondta mo-
solyogva a rokkantnyug-
díjas Judit, aki barátnői-
vel rendszeresen részt 
vesz a városi rendezvé-
nyeken, ételosztásokon. – 
Nemcsak az ennivaló, ha-
nem a jó társaság miatt is 
eljövünk. Beszélgetünk, 
szórakozunk. Eg yedül 
élek, jólesik kimozdulni – 
tette hozzá.

Ezen a héten is lesz étel-
osztás, igaz, azt nem a Fi-
desz szervezi, hanem a Szo-
ciális Gondozó Központ és 
az egyházak: a központ Bu-
dai úti udvarán várják a rá-
szorulókat vasárnap dél-
után egy órától.

n ÁdÁM KaTalIN

Hogyan kell felvenni a golyó-
álló mellényt, mekkora a súlya 
egy fegyvernek, mekkora a 
védelmet szavatoló pajzs? – 
többek között ezeket is kipró-
bálták a múlt héten a pályavá-
lasztás előtt álló diákok az 
Érdi Rendőrkapitányságon 
szervezett nyílt napon. A láto-
gatás során rövid betekintést 
nyertek az egyenruhások napi 
tevékenységeibe is és arról is 
tájékoztatást kaptak a rendőri 
vezetőktől, milyen feltételek 
mellett jelentkezhetnek erre a 
pályára. 

– Az Érdi Rendőrkapitány-
ságon megtartott nyílt na-
pokkal elsősorban az a cé-

lunk, hogy az érdeklődők 
közelebbről megismerjék a 
rendőrség munkáját. Ezen 
látogatások során egy kis 
bepillantást nyerhetnek a 
rendőri műhelymunkába, és 
megismerhetik, akár ki is 
próbálhatnak néhányat 
azon eszközök és felszerelé-
sek közül, amelyekkel a jár-
őrök és a nyomozók a napi 
munkájukat végzik – nyilat-
kozta a helyi sajtónak és mé-
diumnak Pintér Lajos érdi 
rendőrkapitány, hozzátéve, 
hogy szerencsére van is már 
mivel dicsekedni, mert az 
utóbbi években a korábbiak-
hoz képest rengeteget fejlő-

dött, korszerűsödött a rend-
őrség felszerelése.

Új autóik, modern eszköze-
ik, digitális kamerarendszer-
rel ellátott gépjárműveik van-
nak, és olyan számítógépes 
hálózattal üzemelő és működő 
adatbázissal dolgozhatnak, 
amely a napi munkavégzést 
gyorsabbá és egyszerűbbé te-
szi, nemcsak az irodákban, 
hanem a szolgálati gépkocsik-
ban is, ha egy adott helyszínen 
kell intézkedniük a rendőrök-
nek.

A rendőri eszközök iránt 
mindig nagy az érdeklődés, 
ezért úgy szervezték meg a 
diákoknak ezt a nyílt napot, 

hogy a kezükbe is vehessék, 
sőt akár fel is próbálhassák 
az egyes rendőri bevetések 
alkalmával használatos si-
sakot, maszkot, esetleg go-
lyóálló mellényt, műanyag 
pajzsot. Az eligazító terem-
be például azokat az eszkö-
zöket tették ki, amelyeket 
nyugodtan megfoghattak, 
minden oldaláról megszem-
lélhettek vagy akár bele is 
bújhattak. Ezáltal közelről is 
megtapasztalhatták, mit je-
lent a rendőrök számára a 
szolgálati feladatokat nap 
mint nap ellátni, és minden 
körülmények között helyt-
állni.

Pintér Lajos kiemelte, hogy 
az utóbbi időben egyre na-
gyobb érdeklődés tapasztal-
ható a rendőri pálya iránt, de 
az egyenruhások megítélése is 
mind pozitívabb a lakosság kö-
rében. Ez annak is köszönhe-
tő, hogy a rendőrség a szolgá-
lata, valamint a szolgáltatásai 
során is nyitottabb, közvetle-
nebb a lakossággal szemben. 

A rendőrkapitány kifejtette: 
az eddigi, több mint huszonöt 
éves pályafutása alatt legin-
kább az utóbbi esztendőkben 
tapasztalt jelentős javulást a 
rendőrség pozitív megítélését 
illetően.

n BÁlINT EdIT

Az MCC olyan fiatal, tehet-
séges diákokat szeretne meg-
célozni képzéseivel, akik az 
átlagnál olvasottabbak, tájé-
kozottabbak szeretnének len-
ni és érdeklődnek a XX. és a 
XXI. század legfontosabb tár-
sadalmi, gazdasági, politikai 
eseményei iránt – ezek az is-
meretek előnyt jelenthetnek az 
érettséginél és a felvételinél is.

A középiskolás képzés rész-
leteiről Pataki Nikoletta, az 
MCC junior évfolyamának 
egyetemista diákja tartott elő-
adást az Érdi Vörösmarty Mi-
hály Gimnáziumban január 
18-án.

– Magam is a VMG-ben vé-
geztem, és tizedikesként 
csatlakoztam a kollégium 
e-learning képzéséhez. Meg-
tapasztaltam, hogy milyen jó 
ez a közösség és azt is, hogy 
milyen magas színvonalú ok-
tatást nyújtanak számomra. 
Úgy gondoltam, hogy az 
egyetem alatt is szeretném 
folytatni a programot, ezért 
jelentkeztem a junior képzés-

be is – mondta lapunknak Pa-
taki Nikoletta, akitől azt is 
megtudtuk: a középiskolás 
e-learning kurzus hetente 
körülbelül egy órát vesz el a 
diákok idejéből.

– A képzés időtartama négy 
félév. Egy diák egy kurzust vé-
gezhet el egyszerre, a saját 
maga által választott sorrend-
ben. Elméleti kurzusok indul-
nak társadalmi tudományok, 
modern kori történelem, köz-
gazdaságtan és nemzetközi 
kapcsolatok, illetve 2016-tól 
pszichológia, jog, íráskészség-
fejlesztés témakörében, emel-
lett szombatonként ingyenes 
tréningeket is tart a kollégium, 
neves előadók segítségével – 
tette hozzá.

A februárban induló félévre 
január 24-ig lehet jelentkezni, 
ennek menetéről, illetve a fel-
vételiről (egy szabadon válasz-
tott olvasmány rövid, írásbeli 
összefoglalása) a www.mcc.hu 
honlapon tájékozódhatnak az 
érdeklődők.

n Á. K.

Az Érdi Lengyel–Ma-
gyar Kulturális Egyesület 
létrehozta önálló honlap-
ját www.erdlemke.hu cí-
men. Nagy öröm ez szá-
mukra, hiszen ma már in-
ternetes elérés, illetve ön-
álló honlap nélkül nehéz-
kesen működnek az 
ügyek. Eddig is volt elérhe-
tőségük a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár honlap-
ján, de egy önálló oldal 
egészen mást nyújthat. De 
mit is találunk a honlapju-
kon?

Jogi és egyéb adatokat 
az egyesületről, munka-
terveket, beszámolókat, a 
szervezet történetét 2014-
ig, az események kronoló-
giáját, tagjaik névsorát, 
régi és aktuális progra-
mokról információkat, 
meghívókat, beszámoló-
kat, ezek közül kiemelten 
a tanulmányutak összes 

információját, beleértve 
pl. a térképeket is, s mind-
ezt persze képekkel il-
lusztrálva.

Természetesen a legfon-
tosabb dolgok lengyelül is 
elérhetőek!

Az egyesület vezetői 
arra kérnek mindenkit, 
nézegessék, „forgassák” a 
honlapot: talán kiviláglik 
belőle, hogy az egyesület 
nagyon komoly munkát vé-
gez a lengyel–magyar 
kapcsolatok élénkítése te-
rén – még akkor is, ha ke-
vés lengyel származású, 
illetve lengyelül beszélő 
tagjuk van. De a mintegy 
60–70 fő nagy lelkesedés-
sel „dolgozik” az ügyön, a 
lengyel–magyar barátság 
ápolásán. Teszik ezt nagy 
örömmel és nyitott szív-
vel!

A honlap a NEA támoga-
tásával jött létre!

A horgászegyesület Érd legnagyobb civil szerve-
zete: 1400 tagjuk van, ám nincs saját vizük. Jövőre 
azonban ez az álom is megvalósulhat – derült ki 
az egyesület szombati közgyűlésén.

Múlt szombaton tartotta 
éves közgyűlését az Érd és 
Környéke Horgászegyesület. 
A megjelenteket elsőként T. 
Mészáros András polgármes-
ter köszöntötte, aki hangsú-
lyozta: 1400 tagjával ez az 
egyesület a legnagyobb az ér-
diek között.

– Annak ellenére, hogy ilyen 
nagy létszámú a szervezet, 
nincs saját vizük. Ebben sze-
retnénk segíteni az elkövetke-
zendő esztendőkben: a papi 
földeken 5–9 hektáros zápor-
tározót alakítunk ki, ahol a 
horgászoknak is elkülönítünk 
majd egy területet. Így e sike-
res, régi egyesületnek, amely 
számos önkéntes társadalmi 
segítséget nyújt, lesz végre egy 
talpalatnyi vize, remélhetőleg 
már 2017 tavaszára – jelentette 
be a városvezető.

A közgyűlésen részt vevők 
az elmúlt évvel kapcsolatos be-
számolókat követően megtár-
gyalták és elfogadták a 2016-
os év tervezetét, illetve a költ-
ségvetést, átbeszélték az aktu-
ális ügyeket és módosították, 
illetve egységes szerkezetbe 
foglalták az egyesület alap-
szabályát. Szóba kerültek 

egyes törvényi változások is: 
januártól megszűnt a kereske-
delmi célú halászat Magyaror-
szág természetes vizein, így a 
Dunán is, ily módon bővülhet 
azon helyek száma, ahol a ta-
gok napijeggyel horgászhat-
nak, és megnövekedhetnek a 
fogási esélyek és mennyiségek 
is – tudtuk meg Solti Gábor 
elnöktől.

– A kereskedelmi célú halá-
szat megszűnésén túl válto-
zást jelent az is, hogy most már 
január 31-éig érvényesek az 
éves jegyek, és a fogási naplót 
is csak január végéig kell lead-
ni – fűzte hozzá az elnök, aki 
büszke arra, hogy pár eszten-
dő alatt megduplázták az 
1980-as évek elején alakult 
egyesület létszámát: jelenleg 
1400 tagjuk van Érden és kör-
nyékén.

Az elnököt arról is kérdez-
tük, hogyan tervezik a papi 
földeken létesülő záportározó 
kihasználását.

– A jövőben alakul majd ki, 
pontosan mekkora terület áll-
hat a horgászok rendelkezé-
sére. Jelen pillanatban úgy 
tűnik, az e célra használható 
vízfelület kicsi arra, hogy több 

száz horgászt kiszolgáljon, és 
természetesen ahhoz is évek 
kellenek, hogy megfelelő 
mennyiségű és méretű hal le-
gyen a mesterséges tóban. 
Addig is a fiatalok tanítására 
szeretnénk felhasználni a ta-
vat, hogy jó horgászt neveljük 
a gyerekekből – mondta Solti 
Gábor, hozzáfűzve: jelenleg 
127 gyerek tagja az egyesü-
letnek.

Az érdi horgászokat nem-
csak az ismeri, aki gyakran 
sétál a Duna-parton – az egye-
sület rendszeresen szervez 
programokat az érdi nagykö-
zönségnek. Solti Gábor az idei 
tervekről is beszámolt:

– 2016-ban is megtartjuk im-
már hagyományossá vált ren-
dezvényeinket: rendbe tesz-
szük, kitakarítjuk a Duna-par-
tot; a volt téglagyár területét 
megvásárolta az önkormány-
zat, és szeretnénk segítséget 
nyújtani ennek rendbetételé-
ben is. Nyár elején horgászver-
senyt, majd családi napot ren-
dezünk, részt veszünk az Alsó 
utcaiak bálján, és el szeretnénk 
menni Kolontárra is, hogy ápol-
juk a régi kapcsolatot. A Habili-
tációs Központ fogyatékos fia-
taljait horgásztáborba visszük, 
és idén is megfőzzük a minden-
ki halászléjét a művelődési köz-
pontnál – zárta szavait.

A horgászegyesületnek bár-
ki tagja lehet. Ahogy Gerzsei 
Attila, az egyesület egyik tag-
ja megfogalmazta: ez egy ösz-
szetartó, nagyon jó társaság, 
rendezvényeik nemcsak saját 
maguknak, hanem a város 
minden lakójának szólnak.

– A karácsonyi halászléosz-
tás alkalmával több mint 350 
adag ételt főztünk meg, csalá-
di napunkon is szeretettel vár-
juk a kikapcsolódni vágyókat. 
Büszkék vagyunk rá, hogy eb-
ben a rohanó világban ennyi 
embert magunkhoz tudunk 
vonzani a programjainkkal – 
hangsúlyozta Gerzsei Attila.

n ÁdÁM KaTalIN

Számos érdi kötődése van a 
szomszéd község lakóinak, il-
letve halottainak, akik hetven-
egy éve porladnak valahol a 
nagyvilágban, a földben. Tár-
nok gyásznapja 1945 óta janu-
ár 8-ra esik. Ekkor búcsúz-
tak el utoljára életerős fér-
fiak, de gyerekek is, csa-
ládjuktól, és „robotoltak” 
míg meg nem haltak. So-
kan már a málenkij robot 
felé vezető rögös úton halá-
lukat lelték. Erről a napról 
emlékeztek meg a múlt hé-
ten érdiek jelenlétében.

A nagyközség polgár-
mestere, Szolnoki Gábor 
így emlékezett:

– A tárnoki történelem e 
gyászos napjára mindig emlé-
keznünk kell, de nem azért, 
hogy a fájdalom újra és újra 
átjárja lelkünket, hanem 
azért, hogy emlékezzünk, 
megtörtént a tragédia és meg-
történhet újra, ami ellen min-
dig tennünk kell. A rabszolga-

ként elhurcolt és elpusztított 
emberekre emlékezni köteles-
ségünk, mert nem tűnhetnek 
el a tények, nem halványodhat-
nak el az érzések, nem múlhat-
nak el a gondolatok, amelyek 

életben tartása az egyik bizto-
síték arra, hogy ilyen tragédia 
soha többé ne forduljon elő. 
Tárnokon ezen a napon leg-
alább másfél százan hagyták 
el a szülői házat és a fele utoljá-
ra köszönt el a családjától, 
hogy málenkij roboton, azaz 

kicsi munkán vagy már az afe-
lé vezető úton végezzék.

Az ő emlékükre gyújtottak 
mécseseket a megjelentek, 
köztük Tóth Tamás érdi alpol-
gármester és Hudák Mihály 

neves borász, aki családja 
révén is érintett. Tőle kér-
deztük, milyen kapcsolat 
van az érdi és tárnoki el-
hurcoltak között?

– Szoros családi, rokoni 
és baráti szálak kötik, illet-
ve kötötték össze őket és 
mindnyájan Érdről indul-
tak végzetes útjukra – vá-
laszolta. A megemlékezés 
előtt gyászmisét tartottak 
a tárnoki templomban, 
amelyen dr. Aradszki 

András országgyűlési képvi-
selő is részt vett, majd bemutat-
ták az emléknapra megjelent 
Mit vétettem, kinek ártottam? 
című könyvet – számos érdi vo-
natkozással –, Muskovics 
Andrea Anna gyűjtésében.

n TEMESI lÁSZlÓ

Nyílt napon ismerkedtek a nyomozók munkájával a fiatalok

Mind nagyobb megbecsülésnek örvend a rendőri hivatás

Az MCC-nek több száz hallgatója van, köztük érdi diákok is; általában 
évi három-hét VMG-s tanuló vesz részt az e-learning programban

Ingyenes e-képzés tehetséges 
középiskolásoknak
Idén is elindítja középiskolásoknak szóló, ingye-
nes internetes társadalomtudományi képzést 
kínáló programját a Mathias Corvinus Collegium. 

Vasárnap délután is lesz ételosztás

Meleg étel egy hideg délelőttön

Önkéntesek és képviselők, nyugdíjasok és fiatalok egyaránt részt 
vállaltak a szervezésben

Saját tavat kaphatnak jövőre az érdi pecások

Érdlemke a világhálón Érdről indultak a tárnoki elhurcoltak

Hudák Mihály érdi borász (balra) is részt 
vett a megemlékezésen

A közgyűlésen részt vevők az elmúlt évvel kapcsolatos beszámolókat követően megtárgyalták és elfo-
gadták a 2016-os év költségvetését is
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Rövid volt a téli szünet az Érdi VSE labdarúgóinak, 
alig telt el néhány nap az új évből, a csapat tagjai 
január 8-án Martfűn találkoztak, ahol háromnapos 
összetartás keretében kemény alapozás kezdődött.

Limperger Zsolt vezetőedző 
a húszfős keretnek napi két al-
kalommal vezényelt edzést, 
ahol a hangsúly a fizikai felké-
szítésen volt – labdát ebben az 
időszakban csak „fényképen” 
láthattak a játékosok. Az 
ezutáni hetekben heti 4–5 
edzés segíti a felkészülést, itt 
már természetesen a labda is 
előkerül.

Nem kellett sokat várni az 
Érdi VSE első felkészülési 
mérkőzésére sem. Heti két al-
kalommal – szerda, szombat 
– két-két mérkőzésre is sor 
kerül a decemberben átadott 

új műfüves érdi pályán. Ez le-
hetőséget ad a vezetőedző-
nek, hogy a keret minden tag-
ja akár kilencven percet is a 
pályán töltsön, továbbá több 
szerkezeti variációt is kipró-
báljon. A hétvégi találkozó-
kon még érezhető volt a játé-
kosokon az elmúlt napok ke-
mény edzéseinek a hatása. A 
játék persze nem csak a játé-
kosoknak hiányzott, az első 
felkészülési mérkőzésre is 
sok szurkoló látogatott ki, kí-
váncsian figyelve, ki távozott 
a klubtól és kik lehetnek az új 
igazolások.

Limperger Zsolt vezetőedző 
elmondta, hogy az eddig távo-
zott három játékos – Kovács 
Béla (Vecsés), Király Milán (?), 
Héray László (?) – pótlására 
elsősorban az irányító posztra 
és a csatárposztra keresnek já-
tékosokat, mely a téli időszak-
ban nem egy könnyű feladat. A 
két mérkőzésen négy próbajá-
tékos lépett pályára, de várha-
tóan a további meccseken újabb 
próbázók jelennek meg. Szeret-
nének minél hamarabb megol-

dást találni a hiányposztokra, 
hisz az NB III február 13–14-én 
indul. Az átigazolási időszak 
pedig január 24-től február 22-
ig tart. Fontos, hogy a keret mi-
nél hamarabb kialakuljon, és 
együtt tudjon készülni, mivel a 
riválisok sem tétlenkednek, 
sorra jelennek meg újabb és 
újabb átigazolási hírek, ame-
lyek között néhány akár „bom-
basztikusnak” is nevezhető az 
NB III-as mezőnyben.

n HaRMaT JENŐ

Mivel a Treff 07 SE kosár-
labdázói csak az utolsó előtti 
helyen zárták az előző évet, 
a vezetőség új edzőt hozott 
Budai István személyében, 
akinek ötven év tapasztalat 
van a háta mögött.

Az új vezetőedző a sereg-
hajtó Gödi SE ellen debütált 
hazai pályán a Treff élén. 
Ugyan még az előző tréner fi-
guráit használta a gárda, a 
szakember így is győzelemre 
vezette övéit. Az érdiek meccs 
elején megszerzett előnye 
elégnek bizonyult, hisz ezál-
tal a gödieknek kellett loholni 
az eredmény után. A vendé-

gek ugyan a hátrányukat a 
nagyszünetig eltüntették, ám 
a harmadik negyedben állva 
hagyta őket a Treff, és takti-
kus csatában 64–56-ra le-
győzte őket.

„Nagyon lelkesek voltak a 
fiúk, bejöttek a dobások, fe-
gyelmezetten játszottak. 
A közös munka kezdetén va-
gyunk, remélem, hogy a jövő-
ben ez csak jobb lesz” – érté-
kelt Budai István. – „Kell még 
ide két-három játékos, mert 
öt-hat emberrel nem lehet vé-
gigjátszani egy meccset, az 
utánpótláskorúakból van egy-
két ügyes, de őket még nem 
lehet bevetni. Kell center, irá-
nyító és bedobóposzton is erő-
síteni” – fogalmazott a szak-
ember.

A Treff kosárlabda szak-
osztálya a középcsapattá 
válást tűzte ki célul a szezon 
elején, ám Budai célja már 
csak a bentmaradás, mert a 
gárda az utolsó előtti helyen 
áll, tizenkét eddigi mérkőzé-
séből a Gödi SE elleni volt a 
harmadik győzelme.

 n d.B.

Szombaton Kecskeméten 
az Országos Ifi Kupán, vasár-
nap a szupermini korosztály 
soros fordulóján volt jelenése 
a Delta RSE csapatának, 
amely szinte hibátlan hétvé-
gét tud maga mögött.

Az Országos Ifi Kupán a 
Delta RSE junior csapata mé-
rette meg magát, ahol egy nap 
alatt három mérkőzést ját-
szott az U18-as korosztály. 
Viszonylag ritkán volt arra 
példa, hogy az érdiek egy 
adott nap mérkőzéseiből 
mindet megnyerjék, ám a 
szombati egy ilyen nap volt, 
merthogy a házigazda Kecs-
kemétet 3:0-ra, a Budaörsöt és 
a Gödöt 3:1-re verték. Utóbbi 
kapcsán Dömötör-Mátrai Be-
áta vezetőedző megjegyezte, 
hogy a régiós bajnokságban 
csak tőlük kaptak ki, s épp 
ezért állnak az alapszakasz 
vége előtt nem sokkal a máso-
dik helyen, de az Ifi Kupán 
külön öröm volt ez a siker.

„Kicsit döcögősen kezd-
tünk a házigazdák ellen, de 

harcosan játszottak a lányok, 
ezért örültem a teljesítmé-
nyüknek. Majd összeálltunk, 
hátsó sorból is határozottan 
támadtunk, mindkét feladó 
szépen beérett, jól osztogat-
tak, stabil volt a nyitásunk és 
a nyitás-fogadásunk is. Ez 
döntő volt abban, hogy ilyen jó 
eredményt érjünk el.” – érté-
kelt a vezetőedző.

Vasárnap a szuperminik, 
azaz a 2005-nél később szüle-

tett lányok és fiúk mérették 
meg magukat aktuális fordu-
lójukban a Budapest Bajnok-
ságban. A Delta RSE Érd ’A’ 
csapata minden mérkőzését 
megnyerte, így első helyen 
végzett, míg a ’B’ gárda –
amely csupán szeptemberben 
kezdett röplabdázni – a har-
madik helyet szerezte meg, 
megelőzve olyan csapatokat, 
mint például a Vasas.

n doMoNKoS

Az Érd női kézilabda csapata a Rába-partiak 
otthonában még az 59. percben is vezetett, ám 
végül 27–26-ra kikapott, míg a hollandok elle-
ni idegenben megszerzett előnyt kihasználva 
jutott a legjobb nyolc közé.

Győri Audi ETO–ÉRD
Tény, hogy a Győri Audi 

ETO a világ egyik legjobb 
női kézilabda csapata. Tény, 
hogy igen kevesen távoznak 
ponttal, pontokkal az Audi 
Arénából, de tény az is, hogy 
a Bajnokok Ligája címvédő 

montenegrói Budocsnoszt 
Podgorica elleni meccs so-
kat kivett az egyébként is 
sok sérülttel kiálló Győrből, 
ezért itt volt az alkalom, 
hogy rég nem látott csoda 
történjen.

Az Érd ezt próbálta ki-
használni az NB I 14. fordu-
lójában, merthogy pazarul 
kezdte a meccset Szabó Edi-
na csapata: alig telt el három 
perc, már három góllal ellép-
tek, majd a folytatásban öt is 
volt közte. Ritka pillanatok 
voltak ezek, ugyanis a Győr 
ritkán rohan az eredmény 
után, pláne hazai pályán, de 
az érdi kiállítások és az ezek 
mellé megítélt hétméteresek 
után a félidőre elolvadt az 
Érd előnye, s az sem segített, 
hogy a védekezésben alap-
ember Mariama Signaté két 
kétperces kiállítást kapott.

A második félidőben a 
meccsen először 15–14-nél 
vezettek a hazaiak, majd az 
Érd francia átlövője igen ha-
mar megkapta harmadik 
kétperces büntetését is, így 
már nem jöhetett vissza. Ez 
kulcsmomentum volt, mert-
hogy a folytatásban tíz perc 
elteltével elúszni látszott az 
érdi esély, amikor 20–16-ra 
vezetett a Győr. Azt nem tud-
juk, hogy mikor milyen 
áramlatok folynak a Rába 
medrében, de a mérkőzés 

hajrában ezek az Érd szá-
mára voltak kedvezőek. Az 
utolsó tíz percben Szabó 
Edina lányai nem tudtak élni 
a kettős emberelőnyös lehe-
tőséggel, ami azért fájó, 
mert akkor eldönthették vol-
na a meccset, mégis 25–23-
ról fordítottak, de az utolsó 
percben egy hétméteressel, 
valamint emberelőnyből a 
Győr is váltani tudott, így 
27–26-ra nyert. Nem sikerült 
a csoda, így pedig az Érd 
maradt a tabella ötödik he-
lyén, de ez a teljesítmény ön-
magában is elismerésre mél-
tó, mert ritkán izzasztja meg 
ennyire egy ellenfél a győri-
eket.

ÉRD–SERCODAK 
Dalfsen

Egy presztízsmeccsre volt 
hivatalos a holland bajnoki 
címvédő Dalfsen, ugyanis a 
Kupagyőztesek Európa Ku-
pája nyolcaddöntőjében az 
Érd idegenbeli, 27–15-ös si-

kerével már az odavágón el-
döntötte a továbbjutás sor-
sát, de azért a hollandok el-
jöttek, hátha nekik is össze-
jön valami hasonló csoda, 
mint ami az Érdnek majd-
nem összejött Győrben. 

Ahogy elkezdődött a visz-
szavágó az Érd egyértelmű-
sítette, ki az úr(nő) az Érd 
Arénában, villámgyorsan 
5–1 lett az állás, a folytatás-
ban pedig csak nőtt a kü-
lönbség, hisz a holland lá-
nyok szépen kidolgozott ak-
cióikat rendre mellélőtték, s 
az sem segített, hogy 
Szvetlana Gridnyeva az első 
félidőben nyolcvan, a teljes 
meccsen 66 százalékkal 
védte a hétmétereseket (5/4, 
illetve 9/6). A szünetre az ér-
diek első sora hétgólos 
előnyt halmozott fel, s tizen-
öt lőtt góljukkal eldöntötték 
a továbbjutást, mivel épp 
ennyit kaptak Dalfsenben, 
így innen már nem volt kér-
dés.

Ezt nyilván Szabó Edina is 
pontosan tudta, ezért a tér-
félcsere után a fiatalok kap-
tak nem is kevés lehetősé-
get. A 43. percig nem is csök-
kent a félidei különbség, ám 
az egész meccsen kilenc gó-
lig jutó Larissa Nusser veze-
tésével a hajrá előtt két gólra 
jött fel a Dalfsen. Az addig 
védekezésben remeklő fiatal 
érdiek erejüket inkább a tá-

madásokra összpontosítot-
ták, aminek köszönhetően 
nem tudott tovább zárkózni 
a Dalfsen, s az Érd 27–25-re 
nyert, kettős győzelmével 
54–40-es összesítéssel jutott 
a második számú európai 
kupasorozat, a KEK legjobb 
nyolc csapata közé.

Azt – ahogy minden másik 
meccsen is – jó volt látni, 
hogy a fiatal érdi lányokban 
megvan a potenciál a fejlő-
déshez. Van bennük spiri-
tusz. Ahhoz pedig, hogy to-
vább fejlődjenek már csak 
meccsrutint kell szerezniük, 
amit mind a győri, mind a 
Dalfsen elleni meccsen meg-
kaptak.

Az Érd legközelebb az NB 
I-ben január 20-án, szerdán 
18 órától az EUbility Group 
Békéscsabai ENKSE csapa-
tát, január 24-én, vasárnap 
szintén 18 órától a Budaör-
söt fogadja az Érd Aréná-
ban.

n doMoNKoS BÁlINT

Az Érdi VSE a legnépszerűbb NB III-as csapat Pest megyében

Felkészülés a tavaszi rajt előtt

Új év, új edző a kosarasoknál Minden meccset megnyertek a röpisek

Hibátlan hétvége a hálónál

A deltás szuperminik egy arany- és egy bronzéremmel zártak

Treff 07 SE–Gödi SE 64–
56 (18–15, 14–17, 17–12, 15–
12)
Treff 07 SE: Sipos, NYITRAI 
20/6, Hoffmann 4, MIHÁCZI 
32/3, Kern 8. Csere: Matika.
Gödi SE: Bene 9/3, Farkas 
10, Kövér, SÁNDOR 18, Var-
ga 8/6. Csere: Matsimbe 2, 
Gaál, Krecska 4, Somogy-
vári 5.

Az új műfüves pálya mérete 58×98 méter. A pálya az MLSZ által tá-
mogatott, ma Magyarországon ismert és alkalmazott legkorsze-
rűbb technológiával készült. A világítást a négy oszlopon elhelye-
zett, összesen 16 db 1000 W-os reflektor biztosítja

Az Érdi VSE  
a legnépszerűbb
A pestmegyeifoci.hu inter-
netes oldalán megszavaz-
tatta olvasóit, hogy az NB 
III-ban vitézkedő csapatok 
közül kinek van a legtöbb 
szurkolója és melyik csapat 
a legkedveltebb. Az olva-
sók szavazatai alapján az 
Érdi VSE szerezte meg az 
első helyet, megelőzve a 
Monor és a Dabas csapatát.

További felkészülési  
mérkőzések:
január 20. szerda
18.00 Érdi VSE–Vecsés
január 23. szombat
10.00 Érdi VSE–ESMTK
12.00 Érdi VSE–Sóskút
január 27. szerda
17.30 Érdi VSE–Vízművek
17.30 Puskás Akadémia II 
–Érdi VSE
január 30. szombat
0.00-tól Érdi VSE, Iváncsa,
Veresegyháza 
körmérkőzéses torna.
(Az Érdi VSE a próbajáté-
kosokkal kiegészülve osz-
lik két csapatra, így a janu-
ár 23-i és a 27-i találkozó-
kon is más-más csapatok 
lépnek pályára.)

Érdi VSE–Taksony 2–2
Az Érdi VSE 0–0-nál tizenegyest hibázott, majd 2–0-ra elhú-
zott. A vendégek a találkozó utolsó két percében szerzett 
két góllal mentették döntetlenre a mérkőzést.
Érdi VSE–Ercsi 6–5
Az érdi csapat már 5–1-re is vezetett, a vendégek a mérkő-
zés utolsó tíz percében lőtt három találattal tették szorossá 
az eredményt.

A szurkolói tábor apraja is mindent megtett a KEK meccs győzelméért

Ritkán izzasztja meg ennyire egy ellenfél a győrieket

Mestermérleg:
Szabó Edina: – Kettős győzelemmel jutottunk tovább, úgy-
hogy nagyon pozitív a mérleg. Fantasztikus dolog, hogy 
bejutottunk a legjobb nyolc közé. Örülünk neki, mindig így 
legyen.
Peter Portengen: – Rosszul kezdtünk, mert idegesek vol-
tunk, meccs közben már jobbak voltunk, mint a múlt héten, 
amikor támadásban lassúak voltunk. Most sokkal könnyeb-
ben lőttük a gólokat és a védelmünk is keményebb volt. 
A  második félidőben ezzel a fiatal csapattal is nagyon jól 
játszottunk és meg is nyertük a félidőt.

Kézilabda, NB I, 
14. forduló
Győri Audi ETO KC – Érd 27–26 
(14–14)
Audi Aréna, 2217 néző. V: B. 
Pech, Vágvölgyi
Győr: Kiss É. – Korsós 2 (1), E. Amo-
rim 4, Groot 3, Broch 2, Sulland 4, 
Bódi 1.
Csere: GRIMSBÖ (kapus), ALSTAD 8 
(4), H. LÖKE 1, Knedliková 2, Hárs-
falvi, Orbán Adrienn.
Edző: Ambros Martín
Érd: JANURIK – Krpezs-Slezák 5 (1), 
M. González 4, KLIVINYI 5, Kisfaludy 
1, SIGNATÉ 3, Fekete 4.
Csere: Gridnyeva, Győri (kapusok), 
Gulyás 1, Barján, Szabó L. 2 (2), 
Havronyina 1.
Edző: Szabó Edina
Az eredmény alakulása: 3. perc: 
1–4. 9. p.: 2–7. 12. p.: 5–7. 21. p.: 
8–12. 26. p.: 11–12. 31. p.: 15–14. 
41. p.: 20–16. 49. p.: 22–20. 52. p.: 
24–23. 58. p.: 25–26.
Kiállítások: 6, ill. 14 perc
Hétméteresek: 7/5, ill. 4/3

Kézilabda, Nők, 
Kupagyőztesek Európa 
Kupája, Nyolcaddöntő, 
2. mérkőzés
ÉRD–SERCODAK DALFSEN (hol
land) 27–25 (15–8)
Érd Aréna, 1600  néző  Vezet
te: D. Loncar, Z. Loncar (horvá
tok)
ÉRD: Janurik – FEKETE B. 3, Signaté, 
Klivinyi 4, Kisfaludy 2, M. González 
3, KRPEZS-SLEZÁK 5 (1).
Csere:  GRIDNYEVA, Győri (kapu-
sok), Gulyás, SZABÓ L. 4 (1), Barján 
3, Havronyina 2, Bernát, Takács K. 1, 
Vajda.
Edző: Szabó Edina
DALFSEN:  Zimmermann – Rijks, 
Van Buren 3, Holstad 3, Logtenberg 
2, VAN LEEUWEN 5, STEENBAKKERS 
3. Csere: Ten Holte, Vandewall (ka-
pus), NUSSER 9 (3), De Wild 1, Kooij, 
Oosterwijk.
Edző: Peter Portengen
Az eredmény alakulása: 9. 
perc:  5–1.  19. p.:  9–3.  23. p.:  12–
5.  28. p.:  15–6.  43. p.:  20–13.  51. 
p.:22–20.
Kiállítások: 8, ill. 6 perc
Hétméteresek: 2/2, ill. 9/3
Továbbjutott: az ÉRD kettős győ-
zelemmel, 54–40-es összesítéssel

Bent vagyunk a KEK legjobb nyolc csapata között

Majdnem csodát tettek Győrben



Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését  
feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati  
irodánkban.

2030 érd,  
felső u. 1.
Ügyfélfogadás:  
Hétfőtől péntekig  
8.30-tól 16.00-ig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Gazdikereső

Tyson 3,5 év körüli ivartalaní-
tott shar-pei kan. Barátságos, 
kissé önfejű kutyus, a fajtát is-
merő gazdinak ajánlott.

Trevor Érden befogott nagy-
testű, 7 év körüli kan kutyus. 
Barátságos, vidám, szuka ku-
tyákkal általában kijön.

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 Tysont vagy Trevort, 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
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Az Érdi Rendőrkapitányság illetékességi te-
rületén nem történt kiemelkedő rendőrségi 
esemény, így viszonylag csendesen teltek az 
év végi ünnepek, de az idei esztendőt máris 
eredményesen kezdték városunk nyomozói 
– tudtuk meg Tolnai Ildikó kapitányságvezető 
helyettestől.

Decemberben a két ünnep 
között egy gyanús személyt 
igazoltattak az érdi járőrök. 
Miután átvizsgálták a férfi 
ruházatát, olyan tárgyakra 
bukkantak, amelyek nyil-
vánvalóan lopásból szár-
mazhattak. Kihallgatása so-
rán az is kiderült, hogy ko-
rábban egy nagyon értékes 
kerékpárt is eltulajdonított, 
amit gyorsan értékesített is. 
A rendőrség azonban felderí-
tette az alkalmi vevőt, és a 
bicikli visszakerült a jogos 
tulajdonosához. A tolvaj je-
lenleg előzetes letartóztatás-
ban van, a rendőrség pedig 

tovább nyomoz az ügyében, 
mert felmerült a gyanú, hogy 
több lakásbetöréshez is köze 
lehet.

Január 7-én gépkocsi-
feltörő fiatalembereket fü-
leltek le a járőrök Érden. 
Bejelentés érkezett a kapi-
tányságra, hogy a madár 
utcák környékén két gép-
járművet is feltörtek. Az 
egyik autót délután kettő és 
négy óra között, a másikat 
pedig este hét óra körül ron-
gálták meg. A kiérkező 
rendőrök a személyleírások 
és a forró nyomokon elin-
dulva, alig két óra alatt el-

fogták és előállították az 
elkövetőket.

A Pest megyei nyomozók 
2016. január 6-án délelőtt je-
lentek meg egy érdi háznál, 
mivel arról értesültek, hogy 
ott kábítószert termeszte-
nek. A rendőrök a ház átku-
tatása során az egyik szobá-
ban az ágy alatt egy padlóba 
vágott lejárót találtak, amely 
a garázsba vezetett. A helyi-
ség eredeti ajtaját a 27 éves 
férfi befalazta. A garázsban 
a nyomozók kábítószer ter-
mesztéséhez szükséges esz-
közöket és berendezéseket, 
valamint 157 tő kábítószer-
gyanús növényt és becsoma-
golva több mint egy kilo-
grammot meghaladó növé-
nyi anyagmaradványra buk-
kantak. A kirendelt igazság-
ügyi szakértő előzetes véle-
ménye szerint a fellelt növé-
nyek és a növényi anyagma-
radvány kábítószernek mi-
nősülnek. A házban lakó fia-
talembert a rendőrök elfog-
ták és előállították, majd mi-
után gyanúsítottként kihall-
gatták, őrizetbe vették és 
kezdeményezték előzetes le-
tartóztatását is.

n BE

KÉK HÍREK

Előzetesben a betörő,  
elfogták az autófeltörőt

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 
E-mail: 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

ÁLLÁST KÍNÁL

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
49
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A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres

Magkészítő
munkakörbe.

érdeklődni:
06-30/856-9798 Koós Csaba

Jelentkezni szeMélyesen:
Kludi Szerelvények Kft.

2049Diósd, 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
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Sütőipari cég egyműszakos
targoncás munkakörbe,

azonnali kezdéssel keres
kollégákat. Munkába járáshoz

Érd központból buszt
biztosítunk.

Bér megegyezés szerint
A jelentkezéseket
telefonszámmal az

office@princesspek.hu
e-mail címre várjuk!

31
67
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OKTATÁS

Biatorbágyi Ipari Parkban található,
ipari tisztítógépeket, takarítóeszközö-
ket értékesítő cég az alábbimunkakör
betöltésére keresmunkatársat:
Szervizes
Követelmények: elektromos végzettség
ésmechanikában való jártasság,
B kategóriás jogosítvány.
Előny:alapfokú angol nyelvtudás,
Excel-,Word-ismeret.
Jelentkezés önéletrajzzal, amit a
peter@fix-net.hu e-mail címre várunk!

31
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Angolórák gyakorlott tanártól,
bevált módszerekkel, sok be-
széddel, alapos nyelvtannal,
bármely napszakban otthoná-
ban is. T: 06-20-9-255-288.

Sütőipari cég egyműszakos
betanított munkára,
azonnali kezdéssel keres

kollégákat. Munkába járáshoz
Érd központból buszt

biztosítunk. Kezdő jövedelem
nettó 98 000 Ft-tól/hó.

A jelentkezéseket
telefonszámmal az

office@princesspek.hu
e-mail címre várjuk!

31
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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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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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Csatlakozza legtudatosabban fejlődő
ingatlanközvetítőhálózathoz!

LégyTe is az elit üzletkötői csapat tagja.

Jelentkezz
Dósa András irodavezetőnél!

dosa.andras@immo1.hu, 06-70-442-7058, Immo1Érd

31
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38

Élelmiszerboltba eladót felve-

szünk. Telefon: 30/582-12-80.

ÁLLÁST KERES

Középkorú nő takarítást, idős-
gondozást vállal, akár 24 órá-
ban is. 06-30/823-20-34.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

31
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CSALÁDI HÁZ

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

VÁLLALKOZÁS

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

31
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Érden munkásoknak, brigádok-
nak különbejáratú, összkomfor-
tos lakás kiadó. Kocsi beállással.
T: 06-23/367-922.

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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Parkvárosban, 2 szobás, össz-
komfortos, külön bejáratú al-
bérlet kiadó. Tel.: 20/9-430-665.

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

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

kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544

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

TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós

31
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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

46

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

86
00

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.

TELEK

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

715 nm-es, körülkerített építési
telek eladó Érden. Közművek az
utcában, csatorna bekötve. Iá.:
4,6 millió. Tel.: 20/323-04-43.

31
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AUTÓ/MOTOR

Mazda demio gazdaságos kis au-
tó, névre írva, 450.000,-Ft-ért
sürgősen eladó. Érdeklődni: 06-
20/9-20-42-61.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

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

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

Életjáradékot fizetnék idős sze-
mélynek lakásért/házért/tele-
kért kis épülettel. Telefon: 06-
20/629-09-16.

Budapesti székhelyű
élelmiszergyártó cég

munkatársakat keres az alábbi
munkakörbe:

CSOMAGOLÓGÉP KEZELŐ
12 órás folyamatos műszakban

Feladatai:
• csomagológépek szakszerű működtetése, felügyelete,

karbantartása, tisztítása

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

Élelmiszer-ipari tapasztalat, gépbeállításban szerzett
tapasztalat előnyt jelent!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, kérjük, küldje el rövid szakmai

önéletrajzát – a pozíció megjelölésével –
az alábbi címre:

mediatotal@mediatotal.hu

31
61
70

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.

31
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

31
49
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Konyhabútor Készítése
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Az Érdikum Klub tavalyi, évzáró taggyűlésén 
megbeszélték, mi, illetve ki kerül a idén a helyi 
értéktárba. Egy nagyszabású kiállítás és konfe-
rencia szervezése is szóba került, amelyet február 
6-19 között rendeznek majd meg városunkban.

Egy pékség ad otthont 
rendszeresen az Érdikum 
Klubnak, ahol egy kávé és 
sütemény mellett beszélik 
meg a tagok a tennivalókat. 
Itt tudtuk meg, hogy kiket, 
illetve miket javasolnak a 
helyi értéktárba, aminek el-

bírálása decemberben, az 
Érdi Értéktár Bizottság ülé-
sén megtörtént. Íme a név-
sor, a nevek: Palcsó Sándor 
operaénekes, Bíró András 
író, Wegenast Róbert festő-
művész, jelmeztervező, Sze-
kér Gizi fazekas, Vaád Éva 

festő-keramikus, a Lukin 
László Művészeti Alapfokú 
Iskola, a Rozmaring Német 
Nemzetiségi Kórus és a Ma-
gyarok Érdi Vására.

Már folynak az előkészü-
letek a jövő hónapi érdi és 
Pest megyei értéktárak kö-
zös kiállításának a megszer-
vezésére, amely február 
6-19-e között lesz látható az 
Érdi Galériában. Mindeköz-

ben február 11-én konferen-
ciát is rendeznek ugyanitt. 
Most ennek a gyűjtemény-
nek egy része Ráckevén volt 
látható a Savoyai Kastély-
ban, amelyet megtekintet-
tek, s tapasztalatokat is 
gyűjtöttek az érdi klubtagok 
a saját tárlat megszervezé-
séhez. Februárban tehát fo-
tók, tablók, különféle alkotá-
sok láthatók majd az Érdi 

Galériában és mindennap 
beszélgetéseket is hallhat-
nak az érdeklődők helyi mű-
vészekkel.

A záró taggyűlésen meg-
kérdeztük a klub motorjait, 
Brunczvik Ildikót és férjét 
Attilát, milyen évet zártak? 
- Nagyon jót, sok javaslat ér-
kezett, az elmúlt két és fél 
évünk alatt pedig összesen 
mintegy félszáz. Szeretjük 
ezt a klubot, ahol mindig jól 
érezzük magunkat, hiszen 
az ötletek megvalósításával 
értékeket menthetünk.

Így legyen ez 2016-ban is!
n TEMESI

Februárban kiállítás és konferencia

Új értékek kerülnek az Érdikumok közé

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 128/2013. (V.30.) határoza-
tának értelmében készül városunk Települési Értéktára, amely-
ben valamennyi, helyi értékkel bíró szellemi, emberi, tárgyi és 
természeti kincsünket kívánják összegyűjteni, rendszerezni és 
bemutatni. Az Érdikum Klub célja elsősorban a településünkön 
fellelhető, még „rejtett” értékeink feltérképezése. Ebben a 
gyűjtőmunkában mindenki közreműködésére számítanak. A 
Klub honlapján (http://erdikum.erdcenter.hu) megtalálható 
kérdőív kitöltésével kedves olvasóink is segíthetik közös érté-
keink feltárását és megőrzését.
Az Érdikum Klub elérhetőségei: e-mail: erdikum@t-online.hu, 
telefon: 06 30 421 2635.

Egy kávé és sütemény mellett beszélik meg a tagok a tennivalókat
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Az akció a készlet erejéig érvényes.


