
„A hitélettel kapcsolatos irodalmat a sekrestyébe száműzték”
Interjú Szelestei Nagy László egyetemi tanárral   n 4–5. oldal
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Összekötnék vasúton Érd-Felsőt Érd Alsóval

Locsolási kedvezmény
Az idei évtől a szolgáltató nem adja meg automatiku-
san a nyári locsolási csatornadíj-kedvezményt: igény-
lőlapot kell benyújtaniuk azoknak, akik jogosultak erre 
– derül ki az ÉTCS Kft. tájékoztatójából. n 7. oldal

Vince-napi mulatság
Az Érdi Ipartestület tagjai korábban is előrukkoltak 
népszerű rendezvényekkel. A múlt pénteken meg-
tartott eseményt a hagyomány felelevenítése és a 
közösségformáló szándék hívta életre.  n 19. oldal

Irány Párizs!
Kisorsolták a KEK negyeddöntőinek párosításait. Sza-
bó Edina gárdája a francia Issy Paris-t kapta ellenfélnek. 
Az első mérkőzést február 20-án rendezik Érden, a visz-
szavágót egy héttel később Párizsban.  n 21. oldal

Az Érden áthaladó két 
vasúti fővonalat ösz-
szekötő vágány építése 
már régóta szerepel a 
vasúti fejlesztési elkép-
zelésekben.

A vonalszakasz terveinek 
engedélyezéséhez, megvaló-
sításához szükséges a város 
hatályos szabályozási tervé-
nek módosítása, melyet az 
önkormányzat és a NIF kö-
zött kötött településrendezé-
si szerződés értelmében az 
önkormányzat csak a vasút-
fejlesztéssel kapcsolatos 
összes, méltányos kisajátítá-
si, és járulékos költség ga-
ranciális biztosítása esetén 
fog elvégezni. Az önkor-
mányzat az összes kisajátí-
tással érintett ingatlan tulaj-
donosát személyesen is meg 
fogja keresni. (Folytatás a 
6. oldalon.)
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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 
(MSZP-DK-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 (MSZP-DK-EGYÜTT) 
 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-DK-EGYÜTT) 
 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.

A diákpolgármester fogadóórája
ToMKa lIlla, Ifjúsági Önkormányzat

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

A rendszeres kapcsolat-
tartást, szélesebb körű 
közösségépítést, de 
legfőképpen az Érden 
élő idősek életkörülmé-
nyeinek, életminősé-
gének javítását tűzte ki 
célul a tavaly újjáalakult, 
tagságában is kibővült 
Idősügyi Tanács, amely 
idei első ülésén elfogad-
ta az új programokat és 
feladatokat is tartalmazó 
2016. évi munkatervét.

Idén többek között Idősek 
akadémiája címmel négy té-
mából álló előadás-sorozatot, 
valamint novellaíró pályázatot 
és lecsófőzőversenyt is tervez-
nek az érdi időseknek – tudtuk 
meg az Idősügyi Tanács idei 
első értekezletén. Reményeik 
szerint nagy érdeklődésre 
tarthat számot az Idősek aka-
démiája sorozat, amit városi 
szinten kívánnak megszervez-
ni, egyelőre négy előadással. 
Ezeken a programokon a meg-
hívott szakemberek a nyugdí-
jasokat érintő témákban osz-
tanak meg hasznos tudnivaló-
kat az érdeklődőkkel. A terve-
zett témák között szerepel az 
idősek szociális ellátása, az 
egészségük megőrzése, a bűn-
megelőzés, valamint az örökö-
södéssel, hagyatékkal és ha-

szonélvezettel kapcsolatos 
jogi kérdések is. 

Nem egyszerre,  
de jól haladnak

A programok megvalósítá-
sához némi költségvetés is tár-
sul, amelyhez az önkormány-
zat biztosíthatja a forrásokat, 
amennyiben a közgyűlés elfo-
gadja az Idősügyi Tanács 
munkatervét – emelte ki Var
gáné Dunai Mónika, a tanács 
titkára. Említésre érdemes, 
hogy az idei munkatervben az 
Idősek akadémiája program 
mellett szerepel a Druzsin Jó
zsef által javasolt novellaíró 

pályázat is, amelyben elsősor-
ban érdi történelmi és családi 
események szépirodalmi elbe-
szélésére számítanak majd.

Az említetteken kívül per-
sze a már hagyományos, nép-
szerű programok sem marad-
nak el: lesz szenior sakkver-
seny, megemlékeznek az idő-
sek világnapjáról, ismét szá-
míthatnak az idősek karácso-
nya elnevezésű, nagyszabású 
városi rendezvényre, és a Ki 
mit tud? bemutatóra is várják 
a jelentkezőket.

Mint az az Idősügyi Tanács 
értekezletein már többször is 
elhangzott, azt szeretnék, ha 
ezeken a városi rendezvénye-
ken nemcsak a nyugdíjasklu-
bok tagjai vennének részt, ha-
nem azokat a szépkorú érdie-
ket is sikerülne bevonni a 
programokba, akik egyébként 
is ritkán mozdulnak ki ottho-
naikból. Boros Károly javasla-
tára a nyári vakáció előtti he-
tekben még lecsófőzőversenyt 
is terveznek a parkvárosi nap-
közis tábor helyszínén. Arról 
is szó volt, hogy az idősek oda-
jutását segítendő, erre az egy 
alkalomra a Volánbuszt ven-
nék igénybe, amely egy, már 
bejáródott körjárattal szállíta-
ná az érdeklődőket erre a ren-
dezvényre, épp úgy, ahogyan a 
nyári tábor folyamán a diáko-
kat. 

Segítség az üdülési 
kedvezmény  
igényléséhez

Mint ismert, az idősek is pá-
lyázhatnak kedvezményes 
üdülési csekkre az Erzsébet 
programban, de sokan azért 
nem adták be igényüket, mert 

csak interneten tölthető ki a 
jelentkezési űrlap. Ennek or-
voslása érdekében, a Vörös-
marty utca 31. szám alatt mű-
ködő családsegítő szolgálat 
munkatársai felajánlották az 
időseknek a segítségüket. Itt 
szívesen kitöltik az elektroni-
kus úton továbbítható igénylő-
lapot azoknak, akik igényel-
nék az üdülési kedvezményt, 
de eddig nem tudtak hová for-
dulni ez ügyben. Célszerű len-
ne azonban, ha a nyugdíjasok 
csoportosan élnének a felkí-
nált lehetőséggel, és mielőtt 
felkeresnék az intézményt, 
mindenképpen egyeztessenek 
időpontot a 06 20 421 7878-as 
telefonszámon! 

„Kisokos” időseknek
Egy, az Érden élő nyugdíja-

sok számára hasznos infor-
mációkkal szolgáló füzet ki-

adását is tervbe vette az Idős-
ügyi Tanács. Ebben a tájékoz-
tató könyvecskében vala-
mennyi, a szépkorúakat segí-
tő vagy nekik bármilyen tá-
maszt, szolgáltatást nyújtó 
városi intézményről, szerve-
zetről, klubról, egyházról ta-
lálhatnak majd pontos ismer-
tetőt és elérhetőséget. Többek 
között az Idősügyi Tanács 
felépítéséről, céljairól és tag-
jairól is olvashatnak majd eb-
ben a tájékoztató füzetben. A 
kiadvány egyelőre előkészí-
tés alatt áll, gyűjtik hozzá a 
szükséges adatokat, és 
amennyiben az anyagi forrást 
is sikerül megszerezni hozzá, 
akkor várhatóan év végén, de 
legkésőbb a jövő év elején 
megjelenik és fontos tájékoz-
tatóként szolgálhat majd a 
városban élő, csaknem 14 
ezer idős ember számára.

n BÁlINT EdIT

Nem csak a klubtagokat szeretnék megszólítani a programokkal

Idősek akadémiája, novellaíró pályázat és sakkverseny

Az Érden élő nyugdíjasok számára hasznos információkkal szolgáló füzet kiadását is tervbe vette az Idősügyi Tanács
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Nyissanak a világra!
Domján Károlyné, az Idősügyi Tanács sajtóreferense kiemelte, 
hogy roppant fontosnak tartja a tanács működését, mert ösz-
szefogja a városban élő nyugdíjasokat, és megkíséreli a prob-
lémáikat megoldani vagy legalábbis enyhíteni azokon. Sok 
feladat van, ami egyelőre még várat magára, de örül annak, 
hogy végre „valami megmozdult” és láthatóan jó irányba ha-
ladnak a dolgok, sőt az utóbbi időben már több pozitív válto-
zással is dicsekedhetnek – tette hozzá, megemlítve a temető-
ben már régóta szorgalmazott szóróparcella megépítését és 
azt is, hogy tavaly végre sikerült megoldani, a halottak napja 
hetében sűrűbben járjanak a buszok az érdi temetőhöz. – 
Úgy érzem, végre élet költözött ebbe a testületbe, amelynek 
sikeres működését az is segíti, hogy az utóbbi időben több új 
szereplőt is sikerült bevonni a munkába, így még teljesebben 
el tudjuk látni a vállalt feladatainkat – vélte Domján Károlyné, 
aki sok idős ember véleményét tolmácsolva annak is örül, 
hogy a helyi sajtóban is gyakrabban olvashatnak írásokat az 
őket érintő témákról. A sajtóreferens egyébként azzal a kérés-
sel fordul az itt élő szépkorúak felé, hogy alakítsanak újabb és 
újabb klubokat. – Aki érez magában vezetésre, összefogásra, 
kapcsolattartásra elég hajlamot, tegye meg az első lépést. 
Gyűjtsön maga köré olyan embereket, akikkel szívesen tölt el 
egy délutánt vagy megy el kirándulni. Ne zárkózzanak be, 
nyissanak a világra! – hangsúlyozta Domján Károlyné.

Vigyázzanak a csalókkal!
Az Időügyi Tanács ülésén részt vett Macsotay Tibor, a városi 
polgárőr egyesület vezetője is, aki arra hívta fel a figyelmet, 
hogy ismét felbukkantak a városban azok a csalók, akik egy 
piros Suzukival járják az utcákat és kizárólag a vezetékes tele-
fonnal rendelkező idős embereket szemelik ki. Telefonon be-
jelentik, hogy a hívott fél „unokája” autóbalesetet okozott, 
amelyben nagy értékű gépkocsit tört össze, de ha a nagypa-
pa vagy nagymama bizonyos összeggel kisegíti az „unoká-
ját”, akkor eltekintenek attól, hogy a fiatalt feljelentsék a rend-
őrségen, ugyanis a baleset okozásáért börtönbe is kerülhet. 
Ennyi a „mese”, amelynek nyilván nem dől be az, akinek nincs 
unokája vagy nagyon messze lakik tőle, de akinek van, hirte-
len úgy ráijesztenek, hogy képes a megtakarított pénzét 
vagy egyéb értékeit átadni, hogy „segítsen” a hozzátartozó-
ján. Macsotay azt kérte, ha ilyen telefonhívást kapnak, vagy 
látják az utcájukban a gyanús személyekkel portyázó autót, 
azonnal hívják a 06 23 378 977-es számot, a 112-es segélyhí-
vót vagy a rendőrséget, hogy tetten érjék az elkövetőket.

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
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Vas megyei kis faluból indult. Már gimnazistaként 
elkerült a szülői házból. Városból városba vitt 
az útja, a fővárosig. Szigorú szerzetesi iskolában, 
tudós tanárok irányításával kitűnő tanulóként, 
elismert tudós lett. Tanár és tudományszervező. 
Egész életében elkíséri apja példája: a kitartó, 
becsületes munka.

n Votin József

– Nagy Lászlóként mutat-
kozott be, de Szelestei néven 
jelennek meg az írásai. Ho-
gyan lett a tanár úr Szelestei?

– Szeleste kis falu Vas me-
gyében. A szülőfalum. Publi-
kációimban használom a 
Szelestei nevet. Megkülön-
böztetésül.

– Kisgyermekként egy falu-
ban élt? Meddig? Mire emlék-
szik? Milyen falu volt Szeles-
te?

– Igen. Gyermekkoromban 
Szelestén volt az otthonom. 
Pontosabban Felsőszelestén, 
ahol összesen négyszázva-
lahány lakos élt. Zsákfaluról 
van szó, csak oda vezet ki-
épített út, tovább nem. Egy-
szerű, dolgos család volt a 
mienk, a ház körül, a háztar-
tásban, az udvarban és a 
kertben, meg a földön is, 
mindenkinek megvolt a dol-
ga egész évben. És minden-
nek, mindenkinek szabott 
helye, rendje volt, a tenniva-
lóknak ideje. A falusi élet-
ben, a földművelésben és az 
állatok ellátásában nincs 
helye halogatásnak. Amikor 
valaminek eljön az ideje, azt 
meg kell tenni. Senki nem te-
szi meg a gazda helyett.

– Szelestén kezdett iskolá-
ba járni? Középiskolás már 
városban volt?

– Igen. A szelestei általá-
nos iskolából Győrbe kerül-
tem kollégistának. Akkor az 
országban csak néhány fele-
kezeti iskola működhetett, 
én, római katolikusként, a 
győri bencés gimnázium di-
ákja lettem. Édesapámék 
szándéka volt, hogy a lehető 

legjobb oktatás mellett meg-
felelő nevelést kapjak, ott-
honról elkerülve is. Ezért 
választották a bencés gim-
náziumot.

– Jól érezte magát a város-
ban? Hogyan emlékszik a 
gimnáziumi évekre?

– Csak szép és jó emlékeim 
vannak Győrről is és a gim-
náziumról is. Győr azokban 
az években is élénk város 
volt, ipari üzemei voltak, az 
embereknek munkája. Ott 
van a Duna-part, a megyés-
püspök székhelye a Kápta-
landombon; a Püspökvár 
máig idegenforgalmi neveze-
tesség, hogy Szent László 
hermáját ne is említsem. Sok 
változatos lehetőség egy ér-
deklődő fiatal fiú számára.

– A gimnázium szigorú 
volt? Vannak tanáraihoz fű-
ződő emlékei?

– Nehéz, de nagyon szép 
éveket töltöttem a gimnázi-
umban és a kollégiumban. 
Hiányzott a családom, elein-
te nagyon szokatlan és ide-
gen volt minden. De viszony-
lag hamar megtaláltam a 
helyem, tanáraim – nagy tu-
dású bencés paptanárok – 
olyan emberek voltak, akik-
re mindenféle szempontból 
felnézhettem.

– Adódik egy érdekes kér-
dés: hogyan sikerült abban 
az időben, a klerikális reak-
ció elleni harc idején, egyházi 
gimnáziumból egyetemre, 
méghozzá humán szakra, 
bölcsésznek mennie?

– Hát nem egyszerűen. Jól 
látja, a közvetlen bejutás az 
egyetemre, az ELTE-re, ne-
kem, bencés diáknak, lénye-

gében lehetetlen volt. Nem a 
kitűnő tanulmányi ered-
mény számított, hanem az, 
hogy egyházi iskolából jött-e 
a jelentkező, és milyen szár-
mazású. Előnyben voltak a 
munkás és paraszt szárma-
zásúak, kétséges helyzetben 
voltak az egyéb, pl. magán-
vállalkozó, kisiparos gyere-
kek és különösen nehéz hely-
zetben, rossz kilátásokkal 
az osztályidegenek. Mit te-
hettem? Sikertelen szegedi 
próbálkozás után elszegőd-
tem fizikai munkásnak. Fia-
tal voltam, életerős, egy évig 
dolgoztam három műszak-
ban. Aztán újra jelentkeztem 
– és kerülő úton ugyan, de 
bejutottam az ELTE-re, ma-
gyar–orosz szakra. De már 
az első félévben magyar és 
latin szakon tettem vizsgát.

– Végül nem elégedett 
meg a középiskolai tanári 
diplomával...

– Levéltáros diplomát is 
szereztem 1972-ben, és két 
év múlva könyvtárosit. 

– Végeredményben gim-
náziumi tanárként levéltá-

ros, könyvtáros lett. Tanítani 
nem is tanított?

– Dehogynem. Tanítottam. 
Egyetem után szakmunkás-
képző intézetben, hetente 22 
osztályban, 23 órában. A le-
véltárosi diplomát azért sze-
reztem, hogy legyen megél-
hetésem. Tanári állásra ma-
gyar–latin szakkal és „kleri-
kális” múlttal nem számít-
hattam. Csak az 1989-es for-
dulat után nyílt lehetőségem 
erre, előbb a miskolci egye-
tem bölcsészkarán, majd a 
megalakuló katolikus böl-
csészkaron, a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetemen.

– Egyetem után végül 
könyvtáros lett. Úgy gondo-
lom, ez egyúttal tudomá-
nyos, kutatói munkásságá-
nak kezdetét is jelentette.

– Igen. A Gondviselő úgy 
alakította a sorsomat, hogy 
nem lettem, mint annak ide-
jén mondták, „vándorma-
dár”. Az Országos Széchenyi 
Könyvtárban kezdtem 1973-
ban és egyszer változtattam 
munkahelyet, 1996-ban. Az 
OSZK megfelelő tárgyi és 

szellemi környezetet jelen-
tett az engem akkor igen ér-
deklő téma kutatásához: a 
16–18. századi könyv- és mű-
velődéstörténethez. A tárgyi 
környezetet kimeríthetetlen 
lehetőségként jellemezhe-
tem.

– Mikor kezdett publikálni?

– Tanulmányaim befejezé-
sét követően rögtön kiléptem 
a nyilvánosságra. Pályakez-
dő helyzetemből következő-
en és a lehetőségeimet reáli-
san felmérve az első publi-
kációim egy bibliográfia és 
egy szakcikk a Magyar 
Könyvszemle tudományos 
folyóiratban. Azóta folyama-
tosan közzéteszem az arra 
érdemes dolgokat. Többféle 
fórumon, folyóiratokban és 
természetesen könyvek for-
májában is.

– Az OSZK-t, ahol a közép-
kori kéziratoknak a referense 
(„gazdája”) volt, s mellette 
közel negyedszázadig a ma-
gyarországi egyházi könyv-
tárak kiemelkedő értékeivel 
foglalkozott, végül elhagy-
ta…

– A Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Bölcsészettu-
dományi Kar tanárának hív-
tak meg, régi álmom teljesült 
ezzel. Az egyetemen oktató 
tanárként nagy hasznomra 
vált a korábban megszerzett 
forrásismeret. Docensként, 
majd egyetemi tanárként a 
tanítás mellett a kutatás is 
feladat a felsőoktatásban. 
2006 és 2009 között a kar dé-
kánja voltam.

– Ez a hivatali előmenete-
le. Azonban a köznyilvános 
adatokból tudható, hogy 
1986 óta a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia irodalom- és 
kultúratudományok kandi-
dátusa, 2008 óta pedig dok-
tora.

– Hálával gondolok Tarnai 
Andorra is, aki a magyaror-
szági újkori irodalom- és 
művelődéstörténet területé-
nek kivételes tudású tudósa 
volt, s vállalta kandidátusi 
dolgozatom írásakor irányí-
tásomat. Az újkori, 18. szá-
zadi magyarországi irodal-
mi és tudományos élet kér-
déseivel foglalkozva a nyom-
tatottak mellett nagy figyel-
met fordított kéziratos forrá-
sokra, latin, német és ma-
gyar nyelven.

– Az Országos Doktori Ta-
nács személyi adatlapja sze-
rint ön a PPKE Egyetem Iro-
dalomtudományi Doktoris-
kolájának a vezetője. 

– Nem vagyok állás- vagy 
címhalmozó. Természetesen 
van ezek között a megbízatá-
sok között olyan, amely sok-
kal közelebb áll a szívemhez. 
Ha megnézi az ön által emlí-
tett adatlapot, ott százalé-
kos arányban látható a meg-
oszlás.

– A minap megnéztem a 
publikációs listáját – és tátva 
maradt a szám.

– A publikációs listák 
ugyan jeleznek valamit, de 
nem mindig igazi értékmé-
rők. Mint a citációs indexek 
sem teljesen. Kettőszáz és 
háromszáz közé esik a meg-
jelent írásaim száma. Ebben 
vannak forrásközlések, 
amelyek igazán fontos írá-
sok, tudományos folyóira-
tokban megjelent tanulmá-
nyok, konferenciákon el-
hangzott előadások szer-
kesztett változatai, és ter-
mészetesen könyvek. 15 ön-
álló szakkönyvet jelentettem 
meg. Köteteket és sorozato-
kat szerkesztek. A Tarnai 
Andortól örökölt, a Magyar-

országi tudósok levelezése 
OTKA kutatási program té-
mafelelőse is vagyok két év-
tizede. Azonban van, amit 
fontosabbnak tartok ezeknél 
a statisztikáknál.

– Megkérdezhetem, mit?

– A nevemhez sorolható 
írásoknál fontosabbnak tar-
tom az életet, a kutatás mel-
lett a tanítást, a családot. 
Olyan dolgokat, amelyeknek 
az eredménye nem az én ne-
vemnél jelenik meg, hanem a 
tanítványaimnál. A vezeté-
semmel kutató fiatalok ered-
ményei lelkesítenek. 2012 
nyarától a már korábbi Páz-
mány Lelkiségtörténeti Mű-
hely akadémiai pályázaton 
támogatást nyert, azóta 
MTA-PPKE Barokk Iroda-
lom és Lelkiségtörténeti Ku-
tatócsoport néven működik, 
hét fiatal, főállású munka-
társsal. Arra törekszünk, 
hogy az irodalomtörténete-
inkből a 18. századtól kita-
gadott áhítati irodalom ter-
mékeit (imádságos és éne-
kes könyvek, elmélkedések, 
prédikációk) tanulmányoz-
zuk, adatbankokba rögzít-
sük, irodalmi értékeikre rá-
mutassunk. Amióta egyete-
men tanítok, a korábbi 
könyv- és művelődéstörténe-
ti kutatásaim helyére egyre 
inkább a nagyon elhanya-
golt lelkiségtörténeti témák 
kerültek. A jelzett kutatási 
területeken vállalom szak-
dolgozatok és doktori disz-
szertációk témavezetését.

– Az irodalomtörténetből 
kitagadták az áhítatos iro-
dalom termékeit, ezt a 20. 
században természetesnek 
vehetjük. Ám professzor úr 
iménti szavai szerint „a 18. 
századtól”…

– Irodalomtörténetünk a 
19. század eleje óta nemzeti 
és fejlődéselvű, a fejlődési 
vonulatba nem lehetett a val-
lással, hitélettel kapcsolatba 
került irodalmat beépíteni. 
A „sekrestyébe” száműzték, 
a kutatás a legutóbbi időig 
nem vizsgálta azokat, bár 
nagyon sok, igényes, jól meg-
komponált mű is akad közöt-
tük.

– A kutatócsoport céljai, 
f e l a d a ta  l é ny e g é b e n 
megegyzik más, értékőrző 
szervezetek, pl. múzeumoké-
val: gyűjtés, megőrzés (resta-
urálás), bemutatás. Lényeges 
különbséget abban látok, 
hogy hozzáférhető adat-
bank létesítése mellett az iro-
dalmi értékek bemutatását is 

fontosnak tartják. Ez rend-
szeres publikálás mellett 
mást is jelent?

– Konferenciák külföldön 
is, előadások szerkesztett 
formában publikálása, köny-
vek, periodikák, szakcik-
kek… Van azonban lényeges 
eltérés az említett értékőrző 
intézményektől: kutatócso-
portunk nem gyűjt könyve-
ket és egyéb műtárgyakat, a 
már meglévő gyűjtemények 
által őrzött és gondozott 
nyomtatott és kéziratos em-
lékeit vizsgálja. Természete-
sen azok irodalmi értékeit 
együtt kezeli más tudomány-
ágak (például a művészet-
történet, szakrális néprajz) 
eredményeivel.

– Eddig a szakmai tevé-
kenységéről esett szó – ha 
csak vázlatosan is. A renge-
teg elfoglaltsággal járó hiva-
tali tevékenysége nyilván 
csak része, bennfoglalt része 
az életének. Az ebben a ker-
tes házban zajló családi éle-
tének. Vették ezt az érdi há-
zat?

– Nem voltunk abban a 
helyzetben, hogy családi há-
zat vásárolhassak. Ugyanaz 
volt a lehetőségem, mint az 
Érdre költözöttek legtöbbjé-
nek, a mai lakosság túlnyo-
mó többségének: saját ma-
gunknak kellett házat építe-
nünk. Ez természetesen nem 
ment egyik napról a másik-
ra, sőt, nyugodtan mondha-
tom, éveket vett igénybe. Lé-
nyegében azt mondhatom, 
hogy a házamat én építet-
tem: nincs olyan része, 
amely ne őrizné a kezem 
nyomát. De ez nem jelenti 
azt, csak az én kezemét.

– Volt segítsége? Rokonok, 
ismerősök?

– Hála Istennek, mindig 
idejében megkaptuk a szük-
séges támogatást. Hol innen, 
hol onnan. Hogy mást ne em-
lítsek, az OSZK-ból ismer-
tem egy kutatót, akiről kide-
rült, hogy érdi. Az ő helyis-
merete, ismeretségi köre és 
kapcsolatrendszere nagy 
segítséget jelentett bontott 
anyagok beszerzésében. Jó 
szomszédom minden pénz-
nél többet jelent nekem máig. 
Maga az építkezés, úgy 
mondhatjuk, kalákában tör-
tént. Mindenki jött és segí-
tett, amikor és amiben tu-
dott. Mai napig hálával gon-
dolunk rájuk.

– Ahogy befelé jöttünk. 
úgy láttam, mintha az épület 

két ütemben épült volna. 
Vagy később kapott toldalé-
kot a ház?

– Elkerülhetetlenül szük-
ségessé vált, hogy itthon is 
dolgozzam. A család is bő-
vült: kislányunk született. 
Így a típusterv alapján épí-
tett házhoz hozzáépítettem 
egy dolgozószobát, ahol nyu-
godtan elférnek a könyveink 
és zavartalanul dolgozha-
tok.

– Kicsit csodáltam is, hogy 
egy tudós szobájában nem 
csupa könyvszekrény takarja 
a falakat. Így már értem, mi-
ért hiányoznak innen a köny-
vek.

– Lényegében minden 
könyv a dolgozószobában 
van. És ott van a pingpong-
asztal is, bár ma már nem 
lehet játszani, össze van 
csukva. Míg nem volt a szo-
bában sok a könyv, addig ki 
lehetett nyitni. Most legfel-
jebb jó időben az udvaron 
pingpongozunk.

– Az itthon dolgozást meg-
értem. És mindezt a család 
életébe illesztve. És ez a pom-
pás kert… Sosem pihen?

– Kérdésében van a vá-
lasz. Természetes, hogy el-
fáradok esetenként én is. El-
fárad az ember szeme, lelas-
sul a gondolkodás. Meg kell 
állnom nekem is, szünetet 
tartani, hogy felfrissüljek. 
Ilyenkor fogom a metszőollót 
– mindig a kezem ügyében 
van – és kimegyek a kertbe. 
Az is előfordul, hogy csak sé-
tálok, nézelődöm. Itt a kert-
ben minden egyes növényt 
én ültettem, van olyan egzo-
tikus cserje, amelyet messzi-
ről telepítettem ide. Így min-
dennap láthatom, amikor 
akarom. És ha csak sétálok, 
nézelődöm, az is jó, felüdít. 
Észreveszem például, hogy a 
füge nem szereti azt a helyet, 
ahová ültettem, jobb lenne 
egy ugyancsak védett, de 
sokkal naposabb hely stb.

– Errefelé régebben, a par-
cellázások előtt erdők, gyü-

mölcsösök, legelők voltak. 
Gondol néha erre, amikor 
ebben a kis arborétumban 
sétál?

– Természetesen eszembe 
jut sok minden a régi idők-
ből. Wajthay Ferenc 1846-
ben a település felmérésekor 
pontos rajzokat készítve 
megörökítette a kiterjedt 
uradalom valamennyi épüle-
tét. Ezek az 1999-ben közzé-
tett rajzok és a hozzájuk 
mellékelt leírások képet ad-
nak szinte a teljes mai, me-
gyei jogú város területén 
minden jelentős akkori épü-
letről. Azokról is, amelyek 
még – többé-kevésbé átala-
kítva ugyan, de – megvan-
nak; és azokról is, amelyek-
nek már csak a helyéről tu-
dunk, esetleg helynév formá-
jában, vagy még úgy sem. Az 
elsőkre példa Ófalu műem-
lék temploma, vagy a ma a 
Magyar Földrajzi Múzeum-
nak otthona, a hajdani Peli-
kán fogadó. Nyoma sincs vi-
szont sem a templom közelé-
ben állott kastélynak, vagy 
itt a környékünkön az 
Erlakovác és az Ilka major-
nak. És a példákat még so-
rolhatjuk.

– A város ismeretéhez 
alapvető fontosságú „honis-
mereti olvasókönyv” szerzői 
igazán frissek voltak, mert 
szinte már azonnal hivatkoz-
tak az Érdi épületek 1846-
ban: Wajthay Ferenc rajzai 
című kiadványra, felhasznál-
ják és idézik. Pedig úgy lá-
tom, az ön magánkiadásá-
ban jelent meg. A város épí-
tett értékeinek fejezete lénye-
gében a professzor úr kuta-
tási eredményére épül.

– Saját kiadásomban je-
lent meg, de megfelelő számú 
példányt adtam az illetéke-
seknek, így közvetlenül a Vá-
rosi Könyvtárnak és termé-
szetesen a Magyar Földrajzi 
Múzeumnak is. A dolgok 
rendje szerint a kutatás ér-
telmét nem csupán a fölfede-
zés, hanem az eredmény 
közzététele, felhasználása 
jelenti. Azzal lesz teljessé a 
kutató vállalkozása.
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tanár és levéltáros (1972), könyvtáros (1974). Tudományos 
fokozatok: kandidátus (1986); DSc (2008). Munkahelyek: Or-
szágos Széchényi Könyvtár (1973–1996); Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar (1996–), docens, 
majd egyetemi tanár; 2006–2009 között: dékán.

Beszélgetés Szelestei Nagy László egyetemi tanárral

„Nem lettem vándormadár”
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HÍRHASÁB

Komposzt fórum
A Fővárosi Közterület-

fenntartó Nonprofit Zrt. Érd 
Polgármesteri Hivatalával 
együttműködésben 2016. 
február 11-én, csütörtökön 17 
órakor, a Polgárok Házában 
tájékoztatót tart a Pusztazá-
mori Regionális Hulladékke-
zelő Központban keletkező 
komposzttal, annak felhasz-
nálási módjaival és értékesí-
tésével kapcsolatban.

Az FKF Nonprofit Zrt. a 
komposzt mezőgazdaság-
ban történő felhasználásá-
nak elősegítése érdekében 
az érdi, és Érd környéki gaz-
daságok tulajdonosait fó-
rum keretén belül szemé-
lyesen tájékoztatatja a 
pusztazámori telephelyen 
tárolt jó minőségű kom-
poszt felhasználási lehető-
ségeiről, amely hozzájárul-
hat gazdálkodásuk haté-
konyságához és környezet-
tudatos működéséhez.

Változó  
ügyfélfogadás

A Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Igazgatásren-
dészeti Osztálya tájékoztatja 
az állampolgárokat, hogy az 
ügyfélfogadási idő a Rendőr-
ségi Igazgatási Központban 
2016. február 1-jétől az aláb-
biak szerint változik: Kedd: 8 
- 12 óráig és 13 - 15:30 óráig; 
Csütörtökön: 8 - 12 óráig

Bezár  
az Okmányiroda

2016. január 27-étől 3 na-
pig az informatikai rendszer 
költözése miatt bezár az Ok-
mányiroda Érden. Ezen idő-
szak alatt a sürgős ügyeket a 
százhalombattai és a tárno-
ki iroda át tudja vállalni. A 
régi-új helyen 2016. február 
1-jétől egy Integrációs Ügy-
félszolgálati Iroda kezd majd 
el üzemelni, tehát Kormány-
ablak és Okmányiroda lesz 
egy helyen. Így több ügyet, 
egy helyen lehet majd elin-
tézni. Egy új, központi idő-
pont-foglaló rendszer is ki-
alakításra kerül azon ügyfe-
lek számára, akik Ügyfélka-
puval rendelkeznek. Az új 
ügyféltérnek egységes ar-
culata van országszerte, 
ugyanez várja majd az érdi 
irodába érkezőket, és remé-
nyeik szerint az új időpont-
foglalásos rendszerrel meg-
szűnik a sorban állás is.

Január 20-án átadták a járásközponttá vált Szoci-
ális Gondozó Központ Család- és Gyermekjóléti 
Központjának új, a gyerekek igényei szerint beren-
dezett épületét. Az intézményben speciális fel-
adatokat látnak el, a családgondozás a szemközti, 
Vörösmarty utcai épületben történik.

Az új épületre azért volt 
szükség, mert a régi, Emma 
utcai ingatlan állapota lerom-
lott, ráadásul ki is nőtték – in-
dokolta a tavaly elkezdődött, 
mintegy 150 millió forintos be-
ruházást T. Mészáros András 
polgármester. A Szociális Gon-
dozó Központ Család- és Gyer-
mekjóléti Központja új épületé-
nek január 20-ai ünnepélyesen 
átadásán, a Rómer Flóris tér 1. 
szám alatt minden érdeklődő 
láthatta, hogy a régi épületet 
nemcsak bővítették, akadály-
mente sítették és felújították, 
hanem be is rendezték, a gyer-
mekek igényei szerint. A ki-
csik így családias, oldott han-
gulatban vehetnek részt a fog-

lalkozásokon. Az épületben 
külön lakrészt kapott a kap-
csolatügyelet: egy kis konyhá-
val, mosdóval, játszósarokkal 
és étkezővel felszerelt nagyobb 
helyiség, valamint egy padok-
kal, hintával felszerelt kis ud-
var is a családtagjaikkal csak 
felügyelet alatt érintkező gye-
rekek kényelmét szolgálja. Az 
épületben kialakítottak egy 
asztalokkal, játékokkal beren-
dezett várót is, az udvarban 
pedig egy parkolót, a Vörös-
marty utca felé eső bejárattal. 

T. Mészáros András polgár-
mester az ünnepélyes átadá-
son elmondta: az intézmény 
szolgáltatásait már nemcsak 
az érdi lakosok, hanem a járá-

si települések (Diósd, Százha-
lombatta, Tárnok, Törökbá-
lint, Pusztazámor és Sóskút) is 
igénybe vehetik. Dudás Erzsé-

bet, az önkormányzat szociál-
politikai és egészségügyi cso-
portjának vezető helyettese 
pedig bejelentette: január 19-
én az illetékes államtitkárság-
ról megkapták hivatalosan is a 
járásközponti kinevezést. 

Récsei Krisztina, a Szociá-
lis Gondozó Központ intéz-
ményvezetője a rendezvényen 
úgy fogalmazott: sok éves ál-
muk vált valóra az új épület 
megnyitásával. – 2016 január 
elsejétől a családsegítő szolgá-
lat és a gyermekjóléti központ 
összevontan működik tovább. 
A Rómer Flóris tér 1. szám 
alatt a speciális szolgáltatáso-
kat és feladatokat látjuk el já-
rási szinten. Ilyen a hétvégén 

is működő kapcsolatügyelet – 
amikor a kapcsolattartásra 
jogosult szülő, nagyszülő fel-
ügyelet alatt találkozhat a 

gyermekkel –, amit a járás va-
lamennyi település igénybe 
szeretne venni. Emellett pszi-
chológiai és fejlesztőpedagógi-
ai foglalkozásokat, tanácsadá-
sokat, ingyenes jogi tanács-
adást nyújtunk. A szomszédos 
településekkel kibővülve na-
gyon egységes, azonos szintű, 
egymásra támaszkodó és ha-
tékonyabb szolgáltatásokat és 
programokat tudunk majd biz-
tosítani a lakosoknak – tette 
hozzá Récsei Krisztina.

Az intézményvezető la-
punknak elmondta: a pszicho-
lógiai és fejlesztőpedagógiai 
tanácsadás nemcsak a köz-
pont új épületében történik, 
hanem az iskolákba, óvodák-

ba kitelepedve is, amennyiben 
erre igény van. – A települési 
család- és gyermekjóléti szol-
gálatok tovább végzik munká-
jukat, kiemelt feladatuk a csa-
ládgondozás, csoport és kö-
zösségi programok szervezé-
se. Érden a klasszikus felada-
tokat a Rómer Flóris téri épü-
lettel szemben, a Vörösmarty 

utca 31-ben látjuk el. Termé-
szetesen megmaradt a Park-
városi Közösségi Házban lévő 
kirendeltségünk is – ahol a 
volt moziteremben kiállítá-
sok, konferenciák megrende-
zésére is mód nyílik –, és az 
Enikő utcai ifiklub is. Az 
Emma utca 8. szám alá a szen-
vedélybetegek alacsonykü-
szöbű és nappali ellátása köl-
tözött, és ott maradtak az ut-
cai szociális munkások. Az 
Emma utca 7. szám alatt lévő 
ház továbbra is a mi gondozá-
sunk alatt marad: oda szeret-
nénk átköltöztetni a gazdasá-
gi irodánkat – zárta szavait 
Récsei Krisztina.

n ÁdÁM KaTalIN

2016-ban már igényelni 
kell a locsolási csatornadíj-
kedvezményt, ami csak 
azoknak jár, akik vezetékes 
vízzel locsolnak, nincs külön 
mérőjük a locsolásra hasz-
nált víz elszámolására, és 
2000 négyzetméternél ki-
sebb a kertjük. E feltételek 
meglétét az ÉTCS-nek joga 
van ellenőrizni.

Az idei évtől a szolgáltató 
nem adja meg automatiku-
san a tíz százalékos nyári 
locsolási csatornadíj-ked-
vezményt: igénylőlapot kell 
benyújtaniuk azoknak, 
akik jogosultak erre – derül 
ki az ÉTCS Kft. tájékoztató-

jából (lásd lapunk 14. olda-
lán).

Mint Sárosi Pétertől, az 
ÉTCS gazdasági igazgatójától 
megtudtuk, az 58/2013. (II.27.) 
kormányrendelet január else-
jével hatályba lépett módosítá-
sa szerint a kedvezmény már 
nem automatikusan adható, 
hanem igényelni kell, és csak 
azok vehetik igénybe, akik leg-
feljebb 2000 négyzetméteres 
házikerttel rendelkeznek, ve-
zetékes ivóvizet használnak 
locsolás céljára (egyéb, helyi 
vízvételi lehetőséggel nem ren-
delkeznek), és nincs külön mé-
rőjük a locsolásra használt víz 
elszámolására. 

A kedvezményt kérőknek 
lehetővé kell tenniük, hogy a 
szolgáltató előzetes értesítés 
nélkül ellenőrizze az ingatlan-
jukon az igénybevétel feltétele-
it. Hogy ez az ellenőrzés ho-
gyan történik majd, vízóra-le-
olvasók vagy külön e célra al-
kalmazott ellenőrök végzik-e, 
arra Sárosi Péter egyelőre 
nem tudott válaszolni, azt 
azonban hangsúlyozta: kollé-
gáik arcképes igazolvánnyal 
azonosítják magukat. Ezt cél-
szerű is kérni, mielőtt bárki 
beengedné a csatorna-, illetve 
víziközmű-szolgáltatóra hivat-
kozókat: januárban Diósdon 
magukat a közüzemi szolgál-

tató alkalmazottjának mondó 
emberek csalással jutottak 
pénzhez, vagy próbáltak meg 
a házból elemelni értéktárgya-
kat. Fontos tudni azt is: a vízi-
közmű-szolgáltatók szakem-
berei nem kérhetnek, és nem 
szednek készpénzt.

A gazdasági igazgató kér-
désünkre elmondta azt is: mi-
vel Érd zömmel kertvárosi öve-
zetekből áll, a lakosok többsé-
gét érinteni fogja a jogszabályi 
változás.

– Az elmúlt évtizedekben 
alanyi jogon biztosítottuk 
minden ingatlantulajdonos-
nak a nyári locsolási kedvez-
ményt, és a lakosság zöme 

várhatóan a továbbiakban is 
élni fog ezzel a lehetőséggel. 
Mivel lesznek olyanok is, 
akiknek nem jár a tíz százalé-
kos kedvezmény, cégünknek 
minimális mértékben nőhet a 
bevétele, a kérelmek feldolgo-
zása viszont plusz munkával, 
adminisztrációval jár – tette 
hozzá Sárosi Péter.

A locsolási csatornadíj-ked-
vezményt igénylő lapot a kö-
vetkező számlalevélhez mellé-
keli az ÉTCS, de letölthető a 
www.erdicsatornamuvek.hu 
honlapról is. A kérelmeket áp-
rilis közepéig kell eljuttatni az 
ÉTCS-hez, hogy már május el-
sejétől levonják a tíz százalé-
kot. E tekintetben nem válto-
zott a szabályozás: a kedvez-
ményt május elsejétől szept-
ember 30-ig biztosítja a szol-
gáltató.

n ÁK

Az érdi önkormányzat 2015 
novemberében döntött arról, 
hogy milyen feltételek mellett 
támogatja az Érd-Felső és Érd 
Alsó vasútvonalak összeköté-
sét lehetővé tévő vasút-korsze-
rűsítési programot. A NIF által 
megvalósítani tervezett beru-
házás több érdi ingatlan is 
érint. Az ügyben Bács István 
alpolgármestert, a terület ön-
kormányzati képviselőjét kér-
deztük.

Tavaly nyáron már megje-
lent a hír a sajtóban, hogy a NIF 
Zrt. vasút-korszerűsítési prog-
ramja Érdet is érinti. Mi tudha-
tó, jelenleg hogyan áll ez a be-
ruházás?

Az Érden áthaladó két vas-
úti fővonalat összekötő vágány 
építése – a fővonalak zökkenő-
mentes kapcsolatának biztosí-
tására - már régóta szerepel a 
vasúti fejlesztési elképzelések-
ben. Európai uniós forrás 
igénybevételével a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
beruházásában a közelmúlt-
ban befejeződött a 30-as Buda-
pest - Székesfehérvár („Érd-al-
só”) vonal rekonstrukciója, és 
hamarosan megkezdődik a 
40-es Budapest - Százhalom-

batta („Érd-felső”) vonal kor-
szerűsítése is.

A tavalyi évben a NIF Zrt. 
megkeresésében kérte az ön-
kormányzatot, hogy adjon tá-
mogató nyilatkozatot az össze-
kötő vonalszakasz megvalósí-
tásával kapcsolatban, melyet 
kiemelt állami beruházásként 
kívánnak megvalósítani. Meg-
adta a város ezt a hozzájáru-
lást?

A vonalszakasz terveinek 
engedélyezéséhez, megvaló-
sításához szükséges a város 
hatályos szabályozási tervé-
nek módosítása, melyet az 
önkormányzat és a NIF kö-
zött kötött településrendezé-
si szerződés értelmében az 
önkormányzat csak a vasút-
fejlesztéssel kapcsolatos ösz-
szes, méltányos kisajátítási, 
és járulékos költség garanci-
ális biztosítása esetén fog el-
végezni.

A környezeti hatásvizsgálat 
– a megvalósítás előkészítése-
ként – a tavalyi évben zajlott, 
ennek keretében az eljárást 
lefolytató Pest Kegyei Kor-
mányhivatal Környezetvédel-
mi és Természetvédelmi Fő-
osztálya lakossági meghallga-

tást tartott. A meghallgatáson 
több érintett is tájékozódhatott 
a tervekről.

Mi lesz a NIF-projekt által 
érintett környező ingatlanok-
kal?

A tervezett pályaszakasz 
több, közel 20 ingatlant érint, a 
Díjnok, Hírnök, Gyakornok ut-
cákban. Hangsúlyozom azon-
ban, hogy az önkormányzat 
csak abban az esetben áll a 
projekt mellé, ha az érintette-

ket illető kisajátítási keretösz-
szeg maradéktalanul rendel-
kezésre áll. Az önkormányzat 
értesítési kötelezettsége a sza-
bályozási terv második bekez-
désben említett módosítási fo-
lyamatának megindításakor 
lesz esedékes, amikor a kötele-
zően előírt értesítési módoza-
tokon – újság, internet, hirde-
tőfal – kívül az összes kisajátí-
tással érintett ingatlan tulaj-
donosát személyesen is meg 
fogjuk keresni.

n FZ

Az idei év elején is megkérdeztük a pártok, 
frakciók vezetőit, hogy települési politikusként 
mit szeretnének 2016-ban elérni, megvalósítani? 
Ezúttal Csőzik László, a 20-30 Egyesület elnöke 
nyilatkozott lapunknak. 

A 20-30 Egyesület immár 
hat éve meghatározó szereplő-
je az érdi közéletnek. Az elmúlt 
két önkormányzati választá-
son átlagosan 9 százalék körü-
li eredményt értünk el, 2010 
óta folyamatosan jelen va-
gyunk az önkormányzat köz-
gyűlésében. Az Egyesület el-
sősorban közösségépítő ren-
dezvényeivel hívta fel magára 
figyelmet, ezeket ebben az év-
ben is folytatni kívánjuk, ám 
emellett a korábbiaknál na-
gyobb hangsúlyt kívánunk 
fektetni a „politikacsinálásra” 
és „alakításra”, nemcsak a he-
lyi, de a térségi politikában 
való részvételre is.

Ennek jegyében álltunk ki a 
százhalombattai civilek mel-
lett, a városban megépíteni 

tervezett hulladék-feldolgozó 
üzem terve ellen. Az általuk 
szervezett tüntetésen magam 
is felszólaltam és egyértelmű-
vé tettem, hogy ez egyúttal Érd 
problémája is, hiszen a levegő-
szennyezés nem ismer határo-
kat – mondta Csőzik László, 
majd hozzátette: az érdi önkor-
mányzat környezetvédelmi bi-
zottságába delegált 20-30-as 
képviselő, Martin Norbert dec-
ember eleje óta folyamatosan 
kezdeményezi, hogy a bizott-
ság tartson rendkívüli ülést az 
ügyben.

A helyi fejlesztésekre térve, 
a képviselő hangsúlyozta: a 
20-30 idén is hallatni kívánja a 
hangját a kerékpáros ügyek-
ben, így szeretné elérni a köz-
vetlen fővárosi összeköttetést 

a 6-os út mentén az érdi terüle-
tekkel, valamint azt, hogy a 
kormányzati átfogó támogatá-
si programból jusson bringás 
vonatkozású fejlesztésekre is. 
Az is fontos lenne, hogy leg-
alább a dél-budai kerületek-
ben dolgozó érdiek számára 
megteremtsük a biztonságos 
kerékpáros közlekedés lehető-
ségét a lakóhelyük és a mun-
kahelyük között.

A városvezetés tervei között 
üdvözöltük, hogy a Modern Vá-
rosok program része lett több 
olyan projekt is, amely a közös-
ségi élet fejlesztéséhez járul 

hozzá, mint például a Papi-föl-
deken tervezett beruházás, hi-
szen az ehhez hasonló fejlesz-
téseket szorgalmazzuk meg-
alakulásunk óta – mondta, 
majd kiemelte, hogy a 20-30 a 
közgyűlésben továbbra is önál-
lóan, a város érdekeit szem 
előtt tartva kíván politizálni.

Képviselőként ő maga is, de 
két külső bizottsági tagjuk, 
Csengeri Attila és Martin Nor-
bert bármikor szívesen állnak 
a városban élők rendelkezésé-
re, vállalkoznak panaszaik ke-
zelésére, vagy közvetítésére. A 
képviselő elárulta: a jövőben 
szeretnének beindítani egy 
olyan fórumsorozatot is, ame-
lyen közéleti szereplőkkel tar-
tanának vita-, illetve beszélge-
tős esteket különféle témákban.

Az érdiek az idén is számít-
hatnak már hagyományos 
programjaikra, a népszerű 
Halloween-naphoz köthető 
TökJó Fesztiválra, valamint 
nagy sikerű szilveszteri jóté-
konysági futásukra.

n BE

Tavaly lakossági meghallgatáson is tájékozódhattak az érintettek

Összekötnék Érd-Felsőt Érd Alsóval
Az intézmény szolgáltatásait a járási települések is igénybe vehetik

Új épületben a Gyermekjóléti Központ

A tervezett pályaszakasz közel 20 ingatlant érint, a Díjnok, Hírnök, 
Gyakornok utcákban

A 20-30 Egyesület nagyobb hangsúlyt fektetne a politikacsinálásra

A támogatási programból a kerékpárutakat is fejlesztenék

Csőzik László közéleti szereplők-
kel tartana vitaesteket

A szolgáltató ellenőrizheti az igénybevétel feltételeit

Locsolás: idén már kérni kell a kedvezményt

Récsei Krisztina (balra) úgy fogalmazott: sok éves álmuk vált valóra

Az épületben külön lakrészt kapott a kapcsolatügyelet
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Különleges kultúra napi programmal várta a családokat a Szociális Gon-
dozó Központ Család- és Gyermekjóléti Központja. Irodalom, zene és 
képzőművészet egyaránt helyet kapott a rendezvényen, amelynek nézői 
és főszereplői hátrányos helyzetű, illetve roma gyerekek, felnőttek voltak. 

Az embereket nemcsak 
ennivalóval, tüzelővel, ha-
nem lelki táplálékkal is se-
gíteni kell – fogalmazta meg 
a rendezvény mottóját kö-
szöntőjében Kiss Sándor 
szociálpedagógus, a kultu-
rális program főszervezője.

– Szeretnénk ösztönözni 
mindazokat, akik valami-
lyen tehetséget, adottságot 
éreznek magukban. Ren-
delkezésünkre áll a Park-
városi Közösségi Ház volt 
moziterme, ahol az alkotá-
saikkal bemutatkozni kívá-

nó édesanyáknak, apukák-
nak, gyerekeknek kiállítá-
sokat rendezhetünk, termé-
szetesen ingyenesen. Most, 
a kultúra napján egy olyan 
édesanya munkáiból nyílt 
kiállítás, akinek tehetségét 
már az általános iskolában 
felismerték tanárai, ám 
soha nem volt módja elvé-
gezni a képzőművészeti fő-
iskolát. 

– Nem feltétlenül kell sok 
pénz ahhoz, hogy álmain-
kat valóra váltsuk. Maros
völgyi Marianna olyan 

anyagokra fest, amit mások 
kidobnak: hungarocell-la-
pokra, deszkákra, farostle-
mezekre. Bár az édesanya 
először mutatkozik be képe-
ivel, rajzaival a nyilvános-
ság előtt, több munkáját 
megrendelésre készítette; 
ismerősei körében már 
most nagyon népszerűek az 
alkotásai. Arra biztatok te-
hát mindenkit: ne adja fel az 
álmait – zárta szavait a szo-
ciálpedagógus.

Marosvölgyi Marianna 
gyermekkorában nagyon 
sokat rajzolt, felnőttként 
azonban már ritkán nyúlt a 
ceruzához. Mint lapunknak 
elmondta, két esztendeje 
kezdte újra, azóta önerejéből 
próbálja fejleszteni tudását, 
a tanfolyamok sajnos na-
gyon drágák – tette hozzá.

– Tavaly pár hónapra csa-
ládotthonba kellett költöz-
nünk. Ott fedezték fel a te-
hetségemet, bátorítottak, 

buzdítottak, és lehetőséget 
adtak, hogy elinduljak ezen 
a pályán. Ősszel sikerült 
otthont találnunk, elhelyez-
kedtem egy gyárban, de a 
munka mellett jut időm a 
festésre, rajzolásra is – a 
párom még egy kis műter-
met is berendezett nekem. 
Nemcsak képeket készítek, 
a hűtőre és a dohányzóasz-
talra is festettem már – 
mondta mosolyogva Mari-
anna, akinek képeit február 
18-áig láthatjuk a volt mozi-
terem ben. 

A kiállításmegnyitó mel-
lett más programok is vár-
ták az érdeklődőket a kö-
zösségi házban: minden 
érdi általános iskolából el-
jött egy-egy diák, és egy-
más után, versszakról vers-
szakra szavalták el Kölcsey 
Himnuszát. Ezt énekes, ze-
nés darabok követték, majd 
Balog Elemér író, zenész 
lépett a színpadra, aki kö-
zel két évtizede tevékenyke-
dik a ci gány pasz torációban, 
és nagyon sok érdi iskolá-
ban járt már. A  Szociális 
Gondozó Központ rendezvé-
nyére egy novellával érke-

zett, ami a Cigánysors című 
kötetében jelent meg, és 
amellyel megnyerte a „Sze-
retettel a gyűlölet ellen” 
Elie Wiesel nemzetközi tör-
ténetíró pályázat fődíját.

– Nemcsak erre vagyok 
büszke, hanem arra is, hogy 
a tel-avivi egyetem szocioló-
gia szakán A néni című no-
vellámat a tananyagba is 
beemelték – tette hozzá az 
író. Balog Elemér lapunk-
nak elmondta: – A  kultú-
ránkon keresztül tudjuk be-
mutatni önmagunkat, a né-
pünket, az egységet, a kü-
lönbözőséget. Ebbe a színes 

világba becsöppenve talán 
jobban meg tudjuk ismerni 
egymást.

Bár kultúra napjából 
évente csak egy van, a pén-
tekihez hasonló programra 
nem kell egy évig várni: 
mint Rafael Attila, az Érdi 
Roma Önkormányzat elnö-
ke bejelentette, szeretnének 
Érden egy olyan nagyobb 
lélegzetű rendezvényt, ahol 
a roma kultúrát bemutat-
nák minden érdeklődőnek – 
a terv megvalósításához 
azonban szükségük van 
anyagi támogatásra is.

n ÁdÁM KaTalIN

Idén immár a hatodik érdi Nyitnikék kórustalálkozóra készül, amelynek 
2010 óta házigazdája és szervezője is a helyi énekkar, de emellett ebben 
az esztendőben óriási kihívást jelent számára egy újabb minősítésre való 
felkészülés is. E két nagy esemény között azonban a települési ünnepsé-
geken is bármikor szívesen vállal fellépést. 

Tavaly év végén – az Érdi 
Hungarikum Klub ajánlását 
elfogadva – az Érdi Helyi Ér-
ték Bizottság a Rozmaring 
Német Nemzetiségi Kórust is 
beválasztotta a város legbe-
csesebb értékei közé. – Óriá-
si megtiszteltetés és elisme-
rés ez számunkra, mert a 
város értéktára a legjobbak 
gyűjteménye, de jó érzés ez 
azért is, mert jele annak, 
hogy a város odafigyel az ér-
tékeire, így ránk is. Büszkék 
vagyunk rá, hogy nemzeti-
ségi kórusként Érdikummá 
lettünk – hangsúlyozta 
Stibló Anna, az énekkar ve-
zetője.

A Rozmaring kórus 2010-
ben alakult, és az eltelt öt 
esztendő alatt rengeteget 
fejlődött, miközben folyama-
tosan sok fellépése volt. 

A tagok szerencsésnek tart-
ják, hogy karmesterük – aki 
egyébként a helyi zeneiskola 
igazgatója is – magán-ének-
tanár, így szakmailag is ala-
posan fel van készülve arra, 
hogy a kórus kristálytiszta 
hangzására k iemelten 
ügyeljen, nem csoda, hogy 
gyakran kapnak meghívást 
a város és a környékbeli tele-
pülések kiemelt ünnepségei-
re. Tavaly például összesen 
23 eseményen szerepeltek.

Az érdi Rozmaring kórus 
már megalakulásának évé-
ben, Nyitnikék címmel meg-
szervezett egy olyan nemze-
tiségi kórustalálkozót, ame-
lyet azóta is minden tavasz-
szal, egyre több résztvevővel 
megtartanak. Ahogy már 
tavaly is, várhatóan idén is a 
Finta Rendezvényházban 

kerül sor az eseményre, 
amelyre a régiek mellett 
mindig új vendéget is hív-
nak. Tavaly német tánc-
együttes színesítette a pa-
lettát, hiszen a németek, a 
svábok is szeretik a mulat-
ságot, így a kórusok műsorát 
vidám bállal koronázták 
meg.

A német nemzetiségi 
énekkar életében tavaly még 
egy jelentős esemény tör-
tént: a Rozmaring kórus ad-
hatott műsort az Észak-ma-
gyarországi Németek Szö-
vetsége ünnepélyes díjátadó 
gáláján. Ezen a nagyszabá-
sú rendezvényen jutalmaz-
zák azokat a nemzetiségi 
csoportokat és együttese-
ket, amelyek kiváló eredmé-
nyeket érnek el különféle 
nemzetiségi versenyeken. 

A  kórustagok hatalmas 
megtiszteltetésként élték 
meg, hogy ilyen rangos ese-
ményen szélesebb közönség 
elé állhattak. Persze, a ki-
sebb fellépéseknek is mindig 
örülnek, tavaly emlékezetes 
élmény volt számukra a Nap-
fény Otthon idős lakóinak 
szeretetteljes fogadtatása, 
akiknek karácsonyi műsor-
ral kedveskedtek. Az ének-
kar létszáma 28 körüli, de 
folyton változó, mert az idő-
sebbek elmennek, de szeren-
csére mindig akadnak új je-
lentkezők is. Stibló Anna kó-
rusvezető elárulta: még pró-
baéneklést sem kér azoktól, 
akik szívesen csatlakozná-
nak hozzájuk, hiszen min-
denkinek van önkritikája és 
füle ahhoz, hogy saját maga 
felmérje, megüti-e azt a mér-
cét, amit a kórustagok pro-
dukálnak.

A legfőbb feladatuk, hogy 
a német nemzetiségi kultú-
rát népszerűsítsék, és ez egy 
olyan nagyszerű feladat, 
ami mindenkit arra sarkall, 
hogy a tőle telhető legjobbat 

nyújtsa. Bizonyítéka ennek 
az is, hogy alig hároméves 
működésük után, 2013-ban 
már mertek minősítésre je-
lentkezni, és várakozáson 
felüli eredményt, kitünteté-
ses aranyfokozatot értek el. 
Mint megtudtuk, ennél ma-
gasabb már csak a Rozma-
ring minősítés lehet, amit 
ebben az évben meg is céloz-
nak: a Rozmaring Német 
Nemzetiségi Kórus tehát a 
Rozmaring minősítésre pá-
lyázik a május 22-ei verse-
nyen.

Az éneklés szeretete és a 
nagyszerű közösség mellett 
ez a cél viszi előre az ének-
kart, erőt és kitartást ad a 
munkához – mondta Stibló 
Anna kórusvezető.

A Rozmaring kórus min-
den hétfőn este 6 és 8 óra kö-
zött tartja a próbáit a Szepes 
Gyula Művelődési Központ-
ban. Bárkit szívesen látnak, 
új tagokat, akik csatlakoz-
nának hozzájuk, de azokat 
is, akik csak német dalokat 
hallgatnának szívesen.

n B. ÁBRaHÁM

Mindkét zenei műfajt ismerjük, de talán kevesen 
tudják, hogy a verbunkos a középkori cigány 
zenét képviselte, az ungaresca pedig olyan 
magyarként emlegetett tánczene, amelyről 
tulajdonképpen csak Magyarországon nem 
maradtak fenn írásos emlékek.

A jövő hónapban ötödik 
születésnapját ünneplő érdi 
Zenei Klub a múlt héten kezd-
te új évadát, amelyen ezúttal 
az estek házigazdája, 
Lehotka Ildikó szolfézsta-
nár és zenei tanácsadó tar-
tott zenehallgatással fűsze-
rezett előadást két, a klasszi-
kus muzsikában alapvetően 
magyarként emlegetett mű-
fajról és az európai zenére 
gyakorolt hatásukról. 

Az ungaresca tulajdon-
képpen egy hajdútánc, amit 
valójában nem magyarok ír-
hattak, ám a bécsi klasszi-
kusok zenéjében magyar 
hatásként jegyezték. Köny-
nyű dallamú, páros lükteté-
sű darab, amelynek sokféle 
változata van, és bármilyen 

hangszeren lehet játszani. 
Nem énekelték, leginkább 
tánczeneként csendült fel. 
Ennek ellenére talán sokan 
emlékezhetnek az „Édes ró-
zsám, szívem kedvese, hadd 
táncoljak véled...” kezdetű 
dalra, amely az ungaresca 
egyik változata. Ez a tánc 
már a középkorban létezhe-
tett, de írásos feljegyzések 
csak a reneszánszból ma-
radtak róla, akkortól már 
biztosan élt ez a műfaj Euró-
pában, viszont érdekes, hogy 
itthon nem maradt róluk 
semmilyen tárgyi emlék.

A másik, leginkább klasz-
szikus zeneszerzőket meg-
ihlető, magyarként számon 
tartott műfaj a verbunkos, 
amely korábban tulajdon-

képpen cigányzene volt. Ha a 
magyar zenét említjük, abba 
a magyar népzene is beletar-
tozik, ám az európai muzsi-
ka a középkorban és a rene-
szánszban, majd a romanti-
ka korában csak az akkor 
használt népzenéből táplál-
kozhatott, így fordulhatott 
elő, hogy az akkoriban ma-
gyarként ismert népzene 
meglehetősen távol áll a tu-
lajdonképpeni magyar nép-
zenétől, amit később Bartók 
és Kodály gyűjtésének kö-
szönhetően ismerünk. A kö-
zépkorban azonban, mivel 
nem ismerték a zenék szer-
zőit, „népzeneként” marad-
tak fenn a művek, hiszen a 
műzenének van ismert szer-
zője – mutatott rá előadásá-
ban Lehotka Ildikó. A  ver-
bunkos valójában a cigány-
zenéből származó dallam, 
amelynek a sok-sok cifrázá-
sa, aprózása az igazi karak-
tere, ezt vették át a bécsi 
klasszikusok, akiknek jócs-
kán vannak olyan darabjaik, 
amelyekben ez a zenei motí-

vum egyértelműen fellelhe-
tő, majd később a romantiká-
ban is rá-rábukkanhatunk.

Az esten főként klassziku-
sok műveiből válogatott 
Lehotka Ildikó, ugyanis leg-
inkább Haydn és Mozart ze-
neműveiben ismerhető fel a 
verbunkos hatás, amit egyik 
szerzeménye címében – Al 
ungarese – is jelöl. A roman-
tikában pedig épp hogy csak 
felfedezhető, például Schu-

bert műveiben, aki szintén 
kedvelte a magyaros zenei 
motívumokat.

A Zenei Klub következő 
estjére is érdemes lesz el-
menni, mert egy igazi sztár-
vendéget várnak! Február 
11-én este 6 órai kezdettel 
Baráti Kristóf, Liszt Ferenc- 
és Kossuth-díjas hegedűmű-
vésszel ismerkedhetnek meg 
közelebbről a klasszikus 
zene kedvelői.  n BÁlINT EdIT

Érdikummá választották az ötéves német nemzetiségi kórust

Rozmaring minősítésre pályázik az érdi Rozmaring
A magyar zene már a középkorban megihlette az európai zeneszerzőket

Ungaresca és verbunkos a Zenei Klubban

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

Együtt szaval a nemzet – Érden is
Városunk iskolái is csatlakoztak a határokon átívelő Együtt 
szaval a nemzet elnevezésű kezdeményezéshez: január 
22-én 10 órakor öt kontinens magyar nyelvű iskoláiban, 
óvodáiban együtt szavalták el a Himnusz első versszakát, 
majd a Nemzeti dalt – ez utóbbi idei újítás volt a program-
ban. 2016-ban több mint ezer iskola csatlakozott a felhí-
váshoz, és több tízezren szavaltak együtt a magyar kultú-
ra napján.

Tehetségeket ösztönző program a szociális szférában

Himnusz, rajzkiállítás és felolvasás a kultúra napján

Marosvölgyi Marianna hűtőre és dohányzóasztalra is festett már

Az esten főként klasszikusok műveiből válogatott Lehotka Ildikó

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

31
74
97

Száraz TŰZIFA
Ingyen kiszállítással!

Gyors, pontos kiszolgálás.
Kalodában, rönkben vagy ömlesztve.

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

www.tuzifaker.hu

31
89

27

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

31
73

57

Konyhabútor Készítése

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
www.sanoral.com

31
82

21
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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. 

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!

Nem tavaly, nem azelőtt, 
hanem éppen 140 évvel ez-
előtt történt a dolog. Igaz, 
nem télen, nem tavasszal, 
hanem ősszel, szeptember 
elején. Ugyanis 1876-ban Bu-
dapesten tartották a VIII. 
Nemzetközi Ősrégészeti és 
Antropológiai Kongresz
szust. Két évvel korábban, 
Stockholmban, az előző 
kongresszuson részt vevő 
Rómer Flóris javaslatát el-
fogadták, s így lett a követke-
ző kongresszus helyszíne 
Magyarország.

Ki volt Rómer Flóris?
Rómer Ferenc Pozsonyban 

született, iparos család gyer-
mekeként. A  magyar város 
polgárai számára természe-
tes módon a szülei úgy isko-
láztatták, hogy már gyer-
mekkorában jól megtanuljon 
magyarul, németül és szlo-
vákul is. Tizenöt éves volt, 
amikor belépett a bencés 
szerzetesrendbe, ott kapta a 
Flóris nevet, a védőszentje 
szent Flórián lett.

Rómer Győrött két évig fi-
lozófiát, azután Bakonybél-
ben pedagógiát tanult. Már 
ifjúként élénken érdeklődött 
a természet, a növény- és ál-
latvilág iránt. Kitűnő és gon-
dos megfigyelő volt, ragyo-
góan rajzolt és festett. A pe-
dagógia után négy esztende-
ig Pannonhalmán teológiát 
hallgatott. Előszeretettel 
foglalatoskodott a könyvtár-
ban, rendezte és másolta a 
régi kéziratokat. Ekkor már 
több nyelven publikált, kü-
lönféle – esetenként külföldi 
– folyóiratokban.

Nem részletezem, csak 
megemlítem, hogy a krisztu-
si korú tanár katonának állt 
(ösztönzésére tanítványai 
közül is többen követték) az 
1848–49-es szabadságharc-
ban. Közlegényként kezdte, 
utász századosként állítot-
ták utóbb hadbíróság elé és 
börtönözték be 8 évre.

Nyughatatlan, aktív ember 
volt, elkötelezett kutató, be-
járta az országot, valamint 
Európa nagy részét. Ha-
zánkban egyike volt a mű-
emlékvédelem első kezdemé-
nyezőinek is.

Tudományszervezés, 
kongresszusok

1868-ban Rómer Flóris 
már a Nemzeti Múzeum régi-
ségtárának őre volt, vagyis 
vezető beosztású régész-mu-
zeológus, aki egyben az 

egyetemen a régészet (ar-
cheológia) tanára lett. Idő-
közben bölcsészettudományi 
doktorátust is szerzett.

Korábban, már 1867-től 
(Párizs), Rómer részt vett a 
nemzetközi ősrégészeti és 
embertani kongresszuso-
kon. Széles körű, több nyel-
ven folytatott levelezéssel 
személyes barátságokat, 
kapcsolatrendszert épített 
ki. És itthon, felhasználva a 
korabeli kommunikációs le-
hetőségeket, pl. az Archeo
logiai Közlemények fő szer-
kesz tő jeként, a tudományos 
sajtó mellett az egyéb újsá-
gokat és a különféle rendez-
vényeket, jelentős tudomány-
szervező tevékenységet fej-
tett ki. Meggyőző érvelése 
lelkesítette a vidéki értelmi-
séget, az orvosokat, ügyvé-
deket, tanítókat, a helytörté-
nettel passzióból foglalkozó 
önjelölt régészeket és a nép-
rajz iránt érdeklődőket, köz-
tük a papokat és lelkészeket, 
hogy figyeljenek föl, gyűjtsék 
és do ku men tál ják a környe-
zetükben található értéke-
ket.

Amikor a magyar műemlé-
ki állomány számbavételére 
került sor, majd’ egy évszá-
zaddal később, a II. világhá-
ború után, a „Távlati vizs gá-
lat” résztvevői számára elég 
részletes előírást adtak, 
hogy mit, hogyan tegyenek, 
írjanak le. Volt abban az eljá-
rási utasításban egy mondat, 
amelyre prof. Dercsényi De
zső külön fölhívta a figyel-
memet, amikor a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében 
elmaradt településekre kül-
dött a pótlások felvételére: 
„ha nem találsz ott semmit, 
akkor azt is jegyezd fel. 
A  negatív adat is adat.” 
Rómer Flóris egy évszázad-
dal korábban ugyanezt írta 
elő, tanácsolta amatőr kuta-
tó barátainak.

Nemzetközi 
kongresszus 
Magyarországon

A VIII. Nemzetközi Ősré-
gészeti és Antropológiai 
Kongresszus előkészítésére 
nagyon kevés idő állt a szer-
vezők rendelkezésére. Két 
esztendő. Rómer Flóris akti-
vitása, kitartása és szerve-
zőkészsége kellett a siker-
hez. A mintegy bő hétig tar-
tó konferencia Budapesten 
kezdődött és a programnak 
fontos része volt a több vidé-
ki kirándulás, gyűjtemé-

nyek, kiállítások és ásatások 
megtekintése. Az ő ösztön-
zésére országszerte alapí-
tottak gyűjteményeket, kis 
múzeumokat, mert 1875-ben 
egy kiáltványban buzdított 
erre: „A congressus tartal-
ma alatt a fővárosban olyan 
kiállítás fog a történelem 
előtti tárgyakkal szerveztet-
ni, mely nemcsak a nemzeti 
múzeumok összes efféle kin-
cseit foglalja magában, ha-
nem a magyarhoni vidéki 

múzeumoknak és egyes 
szakférfiak ősrégi tárgyak 
gyűjteményeiből tünteti fel a 
legtanulságosabb példányo-
kat természetben, vagy tel-
jes okadatolt lajstromokban, 
rajzokban vagy gipszöntvé-
nyekben.”

1876. szeptember 4-én, Bu-
dapesten nyitották meg a 
VIII. Nemzetközi Ősrégésze-
ti és Embertani Kongresz-
szust, 138 magyar és 122 kül-
földi szakember részvételé-
vel. Ennek keretében való-
sult meg hazánkban először 
a régészet és embertan szo-
rosabb együttműködése, 
ami döntően befolyásolta 
mindkét tudományág továb-
bi hazai fejlődését.

Az ősrégészeti konferen-
cia egyik témája a kunhal
mok kérdése volt. Az idők 
szava, hogy a reformkort kö-
vető évtizedek tudományos 
érdeklődését élénken foglal-
koztatta a magyarság erede-
te, az őshaza kérdése. Ek-
kortájt bukkant fel először a 
szakirodalomban a kunha-
lom elnevezés. Ezeket a pre-
hisztorikus halmokat több 

évezreden keresztül külön-
böző népcsoportok használ-
ták, különféle funkcióban 
(laktak rajtuk, temetkeztek 
beléjük stb.). Számuk az er-
délyi Százhalomtól Ba
konybélig a Kárpát-meden-
cében több ezer. És feltárat-
lanok, néhány kivételtől elte-
kintve. 

A kunhalom elnevezés – 
attól függetlenül, hogy mikor 
és kik építették – elválasztja 
a természetes eredetű domb-

szerű formáktól (domb, buc-
ka stb.), és tükrözi azt, hogy 
emberkéz alkotta, vagyis 
antropogén képződmény. 
Ám sem a természetes geo-
morfológiai képződmények 
nem tekinthetők kunhalom-
nak, sem pedig a mestersé-
ges dombok, depóniák, med-
dőhányók és más hasonlók 
sem. Úgy tudom, a magyar 
természetvédelem a kunhal-
mokat természeti emlékként 
kezeli.

Őstörténeti  
kongresszus  
látogatása Érdre

Erről az egykori résztvevő 
beszámolója: 

„Múlt pénteken nem nagy, 
de válogatott közönség gyűlt 
össze az Érdre induló külön 
gőzhajón. (…) A  kies érdi 
szigetnél tarack-lövések kö-
zepette Fehérmegye fényes 
küldöttsége (…) fogadta a 
vendégeket, kiknek nevében 
Rómer Flóris mondott köszö-
netet a fényes fogadtatásért. 
E küldöttséggel indult a ven-
dégsereg az érdi szőlődom-

bok között a 126 kun-halom 
felé melynek hárma keresz-
tül volt metszve. (…) A dom-
bokon lobogó lengett a szél-
ben. Felmászva a dombok 
legmagasabbikára, szép lát-
ványt nyújtott a szőlők kö-
zött jobbra-balra emelkedő 
halmok, a nyüzsgő tarka 
nép, az alantról felhangzó 
egy-egy kiáltás; a tudósok 
jobbra-balra elszórtan, a 
mint kiki kedvenc foglalatos-
sága után járt; ez bogarász, 
az fűvész, ama harmadik 
geolog, ama negyedik a tájat 
vázolja, ennek megint a nép 
viselete tetszik annyira, 
hogy a naplójában megörökí-
teni el nem mulasztja. (…) 
Ott a nők ízlelik meg a szőlő 
termését, itt pedig az egyen-
ruhás megyei hajdúk kölcsö-
nöznek egy kis harcias szí-
nezetet a különben oly békés 
képnek. (…) Ugyanazon az 
úton, amelyen jövénk, visz-
szatérünk ismét a kikötőhöz, 
hol az ottani illyr lakosságot, 
a sokácokat összegyűlve lát-
tuk. (…)

Nevető jókedvben száll-
tunk ismét hajóra, azt hívén, 
hogy már mindnyájan össze-
gyűltek; pedig még koránt-
sem voltak együtt a tudósdok, 
kik erre-amarra tévedtek, 
kedvenc tudományuk utján 
járva. (…) De íme, az ég el-
rontani készült legszebb re-
ményeinket, mert megnyíl-
ván csatornái, iszonyú szél-
vész és vihar, villám és 
mennydörgés előbb a közép-
fedélzetre, majd a hajó ter-
mébe kergeté az egész népet. 
(…) A  vihar tombolni meg 
nem szűnt délutáni 3 óráig, s 
még addig is leszakítván az 
összekötő hidat, lehetetlenné 
téve az összeköttetést a par-
tokon összesereglett néppel 
s a díszruhában megjelent 
sinai uradalom tisztjeivel, 
kik a vendégkoszorút a bol-
dogult báró meghagyása s 
rendelete szerint fogadni s 
megvendégelni jöttek. (…)

Rómer Flóris tudósunk 
mondott megható köszönetet 
a fogadtatásért, (…) majd pe-
dig a köznéphez fordulván, 
annak is köszönetet mondott 
érte, hogy az ásatásoknál 
közben jártak, a leleteket, ha 
ilyenekre akadnak, elöljáró-
iknak kézbesítik s elmond-
ván nekik, mily hasznos a 
régészet, serkenté őket, hogy 
e tudomány-ág mívelésére, a 
haza virágzására ezentúl is 
ily szorgalom s buzgalommal 
működjenek.”

n VoTIN JÓZSEF

Nemzetközi tudományos kongresszus Érden

Rómer Flóris hazánkban egyike volt a műemlékvédelem első kezde-
ményezőinek

KÖNYV

Molnár Krisztina Rita: 
Maléna kertje

Maléna kertje egy igazi 
mai családi mese gyere-
keknek és felnőtteknek, 
gyerekekről és felnőttek-
ről. A mese remek összete-
vőkből áll: valóságból, egy 
csipetnyi csodából, kaland-
ból, mindez remek humor-
ral fűszerezve. Molnár 
Krisztina történetének 
nyelvezete csodálatra mél-
tó, olvasás közben beara-
nyozza a gyermekek és a 
felnőttek lelkét. A  mesé-
ben rengeteg új ismerettel 
és régies kifejezéssel 
(drótszamár, zsíros desz-
ka) is találkozhatnak a 
gyerekek. A  felépítése is 
kiváló, akár fejezetenként 
is felolvasható a cse-
m e t é k n e k . 
A  magas 
színvonalú, 
s z e m e t 
g y ö n y ö r -
ködtető il-

lusztrációkat Simonyi Ce-
cília készítette.

A történet főszereplője 
egy kislány, Maléna. A leg-
jobb barátja Szibill, a be-
szélő tücsök, aki Máliék 
hátsó kertjében, a hársfa 
alatt lakik. Maléna elfog-
lalt szülők gyermeke, ezért 
édesanyja legtöbbször kis 
cetliket ír Málinak, hogy ne 
felejtsen el enni, csinálja 
meg a leckéjét, mikor indul-
jon el a különórára és végül 
azt is, hogy nagyon szereti 
őt. A kislányt nagyon bánt-
ja, hogy soha nem ér rá sen-
ki. Se az anyukája, se az 
apukája, se a nagyszülei.

De egy szép napon mind-
ez megváltozik. Aki tud-

ni szeretné, hogy 
milyen csodák 

t ö r t é n n e k 
Malénával, ol-
vassa el ezt a 
v a rá z s l ato s 
mesét.



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

FEBRUÁR 1., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  Jazzland 42. rész
20:00  Kézilabdamérkőzés 

Mosonmagyaróvár KC SE–Érd
21:30  Globo Világjáró 6. rész
22:00  Valaki az ajtó mögött színes, magyarul 

beszélő francia thriller R: Nicolas Gessner 
16 éven felülieknek!

23:40  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
23:55  Híradó

FEBRUÁR 2., KEDD
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  FényKép kulturális magazin
20:00  Vámos Miklós beszélgető műsora 

43. rész
20:55  Újévi hangverseny a Szepes Gyula 

Művelődési Központban 1. rész
21:25  Polgártárs 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:55  FényKép kulturális magazin
22:25  Globo Világjáró 6. rész
22:55  Érdi Panoráma 

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

FEBRUÁR 3., SZERDA
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  Mozgás sportmagazin
 20:00  Tótágas színes magyar ifjúsági film, 

R: Palásthy György
21:20  KalandoZoo 43. rész
21:50  Mozgás sportmagazin
22:20  Tea két személyre 43. rész

22:50  Polgártárs 
vallás, nemzetiség, civil társadalom

23:20  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

23:50  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
00:05  Híradó

FEBRUÁR 4., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  „Szabadulás nélkül” 1. rész 

Előadássorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban

19:55  Újévi koncert a Szepes Gyula 
Művelődési Központban 2. rész

20:25  Tea két személyre 44. rész
20:55  Sztárportré 31. rész
21:25  Híradó
21:40  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
21:55  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
22:25  FényKép kulturális magazin
22:55  Mozgás sportmagazin
23:10  Híradó
23:25  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról

FEBRUÁR 5., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 44. rész
20:00  Jazzland 43. rész
20:30  A legszebb férfi kor fekete-fehér 

magyar játékfilm R: Simó Sándor
21:55  Híradó
22:10  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
22:25  Tea két személyre 44. rész
22:55  Mozgás sportmagazin
23:25  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója

23:55  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
00:10  Híradó

FEBRUÁR 6., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 7. rész
20:00  Újévi hangverseny a Szepes Gyula 

Művelődési Központban 3. rész
20:30  Érdi Panoráma 

  heti események összefoglalója
21:00  Tótágas színes magyar ifjúsági film 

R: Palásthy György
22:20  „Szabadulás nélkül” 1. rész 

Előadássorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban

22:45  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

23:15  Polgártárs 
vallás, nemzetiség, civil társadalom

23:45  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
00:00  Híradó

FEBRUÁR 7., VASÁRNAP
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 44. rész
20:00  Polgártárs 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  A legszebb férfi kor fekete-fehér, 

magyar játékfilm R: Simó Sándor
21:55  Csak tükörben
22:05  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
22:20  Valaki az ajtó mögött színes, magyarul 

beszélő francia thriller R: Nicolas Gessner 
16 éven felülieknek!

00:00  Híradó

2016
tavasz

FEBRUÁR 22. 

Előadások:
10 órakor óvodásoknak
14 órakor kisiskolásoknak

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

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

         MÁRCIUS 7.
NYAKIGLÁB, 
CSUPAHÁJ, 
MÁLÉSZÁJ

ÁPRILIS 11.

PIROSKA 
ÉS A FARKAS
mesemusical   – a Pódium Színház előadása

bábjáték  
óriásbábokkal 

– a Maszk 
Bábszínpad 

előadása

SZÍNHÁZBÉRLET 
2016 TAVASZ

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

SZAHARA 
CSILLAGA

Szereplők:  
Fábián Anita 

Pelsőczy László 
Házi Anita 

R. Kárpáti Péter 
Némedi-Varga Tímea

Gergely Róbert 
Szabó Máté 

Rendezte: Gergely Róbert

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

A műsorváltozás jogát fenntartjuk. 
Á
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zenés vígjáték 
két részben

George Axelerod vígjátéka 
a Gergely Theáter előadásában

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

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

vasárnaponként 15 órakor
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2016. január 27-tól 2016. február 6-ig

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

PROGRAM

KOSARAS SZÉKELYBÁL
Muzsikál a bonyhádi Illés 
Anti és zenekara
Jegyek csak elővételben 
igényelhetők Zelenka Lász-
lónénál a 06 30 597 8817-es 
telefonszámon
Belépő 3500 Ft
Február 6-án, szombaton 20 órától

KIÁLLÍTÁS

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

KAMARATEREM
Arcok és pillanatok
M. Nagy Péter és Szirmai 
Klára fotókiállítása.
Megtekinthető február 9ig

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Mach Márta textilszobrász 
kiállítása
Megtekinthető február 24ig

KLUBÉLET

DUNA-ART FOTÓKLUB
Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Minden páratlan hét kedd
jén, 18 órakor

VITALITÁSKLUB
Hétfőnként 17 órától
Makai József akupresszőr 
előadása
Február 1-jén, hétfőn 17 órakor

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

ELŐZETES

KIÁLLÍTÁS
Így látnak a drónok
Stokker Tamás és Kiss Balázs 
fotókiállítás-megnyitója
Február 12-én, pénteken 18 órakor

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

CSALÁDI MATINÉ
Bíró Eszter: Állati zenés 
ABC
Február 14én, vasárnap  
11 órakor

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

Szahara csillaga
Zenés vígjáték két részben
Február 21-én, vasárnap 15 órakor

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

a Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Bakó Beatrix  
06 23 365 490/105

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft
A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

3276 expedíciós nap, a mú-
zeumalapító Balázs Dénes 
geográfus újraolvasva
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

Hely- és sporttörténeti 
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.

a múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, 

közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Kovács Nóra  

06 23 363 036

ni. Bejelentkezés legalább 10 
nappal a foglalkozás előtt.
Februárban folyamatosan

Kedvenc könyv játék
Internetes szavazás
Februárban folyamatosan

Internetes játék, III. forduló
Februárban folyamatosan

ZENEI KÖNYVTÁR
Maskara
Farsangi foglalkozás óvodá-
soknak és kisiskolásoknak
Csoportokat csak előzetes 
egyeztetés után tudunk fogad-
ni. Bejelentkezés legalább 10 
nappal a foglalkozás előtt.
Februárban folyamatosan

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGE-
INK NYITVATARTÁSA

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

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

2030 Érd, Budai út 4.

Tel.: 06 23 363 036

www.foldrajzimuzeum.hu

info@foldrajzimuzeum.hu

Nyitvatartás: Keddtől vasár

napig 10től 18 óráig

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

GYERMEKKÖNYVTÁR
Medve-napok
Csoportokat csak előzetes 
egyeztetés után tudunk fogad-

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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Tájékoztatás locsolási csatornadíj-kedvezmény igénylésének lehetőségéről
A vonatkozó jogszabályok 
szerint a szennyvízelvezetési 
helyről a szennyvízelvezető 
műbe kerülő szennyvíz meny-
nyisége méréssel (szennyvíz-
mennyiség-mérő beépítésé-
vel) – mérés hiányában pedig 
az adott helyen fogyasztott 
vízmennyiség alapul véte-
lével állapítható meg. Azaz, 
ahol a bebocsátott szenny-
vízmennyiséget külön nem 
mérik, ott az elfogyasztott 
vízmennyiség alapján kell 
megfizetni a szennyvízdíjat.
A víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 
egyes rendelkezéseinek vég-
rehajtásáról szóló 58/2013. 
(II.27.) Kormányrendelet 63. 
§ (6) bekezdés d. pontja ér-
telmében azonban lehető-
ség van arra, hogy ne vegye 
figyelembe az Érd és Térsé-
ge Csatorna-szolgáltató Kft. 
(továbbiakban ÉTCS Kft.) a 
szennyvíz mennyiségének 
meghatározásánál az elkü-
lönített mérés hiányában, 
házikert* öntözéséhez május 

1-jétől szeptember 30-ig ter-
jedő időszakban felhasznált, 
az elszámolás alapjául szol-
gáló ivóvízfogyasztás 10 szá-
zalékát elérő vízmennyiséget, 
amennyiben azt a lakossági 
Felhasználó kéri. Az ÉTCS Kft. 
e csatornadíj-kedvezményt 
mennyiségi korrekció útján 
biztosítja.
*A házikert olyan lakossági 
Felhasználó nevén nyilvántar-
tott legfeljebb 2000 m2 területű 
földterület (tehát ide nem ért-
ve balkonládákat, szobanö-
vényeket stb.), amely felülete 
alkalmas olyan zöldterület 
kialakítására, aminek fenn-
tartásához annak folyamatos 
öntözése célszerű.

Mint az Ön számára is isme-
retes, 2015. évben és az azt 
megelőző években a fenti 
kedvezményt igénylés nél-
kül biztosította az ÉTCS Kft. 
minden lakossági Ügyfelé-
nek, azonban a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések 
változása miatt a nyári lo-

csolási csatornadíj-kedvez-
ményt – az azzal élni kívá-
nóknak – 2016. évtől már 
igényelni szükséges.
Az elkülönült mérés nélküli, 
locsolási csatornadíj-kedvez-
mény igénylésének feltételei 
a következőek:
•  A lakossági Felhasználó le-

hetőséget biztosít a Szol-
gáltatónak, hogy az igény-
bevétel feltételeit előzetes 
értesítés nélkül ellenőrizze.

•  A lakossági Felhasználó 
egyéb, helyi vízvételi lehe-
tőséggel nem rendelkezik 
(víziközműből szolgáltatott 
ivóvizet használ locsolás cél-
jára), és nincs külön mérője 
a locsolási víz elszámolására 
(locsolási ikermérő vagy lo-
csolási célú mellékvízmérő).

•  A felhasználási helyen leg-
feljebb 2000 m2 méretű 
házikert* található, és érvé-
nyes hitelesítésű bekötési 
vagy mellékvízmérő műkö-
dik.

Igénylő rendelkezik az ÉTCS 
Kft.-vel kötött érvényes, la-

kossági díjas közszolgáltatási 
vagy lakossági díjas mellék-
szolgáltatási szerződéssel, il-
letve nem áll fent teljes körű 
mellékmérősítés.
A locsolási csatornadíj-ked-
vezményre jogosító igény-
lőlap Társaságunk részére 
történő visszaküldésének ha-
tárideje 2016. április 15., mely 
beérkezése esetén az ÉTCS 
Kft. a kedvezményt 2016. 
május 1-jétől** biztosítja. Az 
igénylőlapot kitöltés és alá-
írást követően a fejlécben lát-
ható elérhetőségeinkre kér-
jük eljuttatni (személyesen, 
telefaxon, elektronikusan 
vagy postai úton) a Felhasz-
náló által igazolható mó-
don. Az igénylőlapot a www.
erdicsatornamuvek.hu oldal-
ról is letöltheti.
** Felhasználói mérőállás dik-
tálás hiányában a Szolgáltató 
arányosítással állapítja meg a 
fenti időpontokban a kedvez-
mény alapjául szolgáló kezdő 
és záró időpont mérőállásait, 
soron kívüli szolgáltatói mérő-

leolvasást az ÉTCS Kft. az elkü-
lönített mérés nélküli, locsolási 
csatornadíj-kedvezmény okán 
nem végez.

Amennyiben az igénylőlap 
2016. április 15. után érke-
zik be Társaságunkhoz, úgy 
az ÉTCS Kft. az elkülönített 
mérés nélküli, locsolási csa-
tornadíj-kedvezményt a so-
ron következő elszámolási 
periódusban biztosítja a Fel-
használó részére, és a korábbi 
periódusra elmaradt locsolási 
kedvezmény visszamenőle-
gesen nem érvényesíthető.
A kérelmet nem szükséges 
évente meghosszabbítani, a 
kedvezményt a közszolgálta-
tási vagy mellékszolgáltatási 
szerződés tartama alatt az 
ÉTCS Kft. folyamatosan biz-
tosítja.

Érd és Térsége Csatorna-
szolgáltató Kft.

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.

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
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

TÁJÉKoZTaTÓ
Tájékoztatjuk a Tehetség-
gondozó Ösztöndíjban és 
az Esélyteremtő Ösztön-
díjban részesülő tanulókat, 
hogy az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által 
alapított tanulmányi ösz-
töndíjakról szóló 30/2013. 
(IX. 24.) önkormányzati ren-
delet 11.§ és 22.§alapján
„(1)A félévi bizonyítvány 
kézhezvételét követően 
az ösztöndíj továbbfolyó-
sításához a tanulói jogvi-
szonyt február 28-ig iga-
zolni kell.”
(2) A benyújtási határna-
pot követően beérkezett 
vagy postára adott iga-
zolásokat érvénytelennek 
kell tekinteni. Utólagos 

hiánypótlásra nincs lehe-
tőség.
(3) A tanulói jogviszony 
igazolás hiánya esetén a 
második félévi ösztöndíj 
folyósítását meg kell szün-
tetni.”

Az igazolásokat (iskolalá-
togatási igazolás) a Pol-
gármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján kell 
benyújtani (Érd, Alsó u. 3., 
Polgárok Háza fsz.) szemé-
lyesen, vagy postai úton a 
Polgármesteri Hivatal Hu-
mán Iroda címére (2030 
Érd, Alsó u. 1.) küldeni.

Köznevelési és Művelődési 
Bizottság

KIBŐVÜLT AZ ÉTH SZOLGÁLTATÁSA
Szennyvízszippantáshoz is hívható az ÉTH 

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

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

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

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

  Az ÉTH sajtószolgálata       

FElHÍVÁS
a szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyes használatára
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26. Yours Truly 
Nemzetközi Futás

Finn kezdeményezésű nemzetközi futás az év leghidegebb időszaká-
ban. Télen, amikor nincsenek versenyek, versenyezzünk egymással. 

Fussunk bárhol, ahol kedvünk van, szabadban, edzőteremben, és 
küldjük be az eredményeket. Becsületbeli futás, gyaloglás, hisz a 

távot és az időt Neked kell mérned! Szereted a kihívásokat?!

Fuss az év leghidegebb időszakában, 
légy résztvevője egy nemzetközi versenynek!
Szabályok: Fuss (és vagy) gyalogolj 50 kilométert január 31-én vagy 
február 28-án. Mindkét alkalommal 24 óra áll rendelkezésedre, hogy 

teljesítsd a távot.

Pálya és helyszín: bárhol a világon (úton, ösvényen, edzőteremben), 
bármilyen 25 vagy 50 kilométeres táv lehet

Részvételi díj: nincs

Ahol regisztrálhatod a januári futást: 
http://www.futas.net/yourstruly/

Az érdi esemény Facebook oldala: 
https://www.facebook.com/events/1630605903871671/

Szeretettel várunk mindenkit! Érd Futónagykövetei

Az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A HISZ érdi szervezetével közösen,

2016. február 6-án, 
szombaton 10–12 óráig

ruhaosztást tart
a Diósdi út 35-ben (régi Érusz udvar), 

ahol férfi-, női-, gyermekruhák, cipők és 
gyermekjátékok között lehet válogatni.

Mindenkit szeretettel várunk!

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

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

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

F E l H Í V Á S
Az Ófalu – Újfalu Településrészi Önkormányzat 
2016. január 27-én (szerdán) 17.00 órától a volt II. 
Lajos Általános Iskolában (2030 Érd, Fő u. 42.) tartja a 
következő ülését, melyre mindenkit szeretettel várunk!

Antunovits Antal
elnök

Taposd laposra, majd gyűjtsd elkülönített edényekbe az újrahasznosítha-
tó hulladékot! – erre szólította fel a kicsinyeket Pingvin Pityu a Szivárvány 
Óvoda Tusculanum Tagóvodájában, ahol egy játékos fél óra keretében a 
szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívta fel a gyermekek figyelmét.

Színes, kis méretű mű-
anyag gyűjtőedények sora-
koznak szép rendben egymás 
mellett. Az asztalon műanyag 
flakonok és poharak, papír és 
fémdobozok, a széksorokban 
pedig egy sereg csöppség fe-
szeng izgatottan a László téri 
óvoda legnagyobb csoport-
szobájában. A gyermekek kí-
váncsian várják azt a délelőtti 
programot, amelyre különle-
ges vendég érkezik hozzájuk. 
Kisvártatva be is robog egy 
hatalmasra nőtt „pingvin” és 

miután köszönti az apróságo-
kat, azonnal a tárgyra tér: 
különféle csomagolóanyago-
kat emel a magasba, amelyek-
ről az ovisoknak kell megálla-
pítaniuk, melyiket milyen szí-
nű kukába dobhatják. Megle-
pő módon az apróságok még 
azt is tudják, hogy mit jelent a 
nehezen kimondható „szelek-
tív” szó, és azt sem tévesztik 
el, mikor melyik színű gyűjtő-
edény van soron. Még a kom-
posztálót is ismerik, abba kell 
dobni a körte meg az alma 

héját vagy az ehetetlen, fony-
nyadt zöldséget.

A játékos foglalkozást köve-
tően megtudtuk: Makai Fe
renc, az ÖTHÉT Egyesület 
elnöke, Pingvin Pityu szere-
pében év elejétől látogatja tér-
ségünk óvodáit és iskoláit, 
hogy a három és tizenkét év 
közötti korosztály figyelmét 
felhívja a szelektív hulladék-
gyűjtés szükségességére és 
fontosságára. Teszi mindezt 
egy rövid, játékos környezet-
védelmi program segítségé-
vel, amelyben a gyermekek is 
aktívan részt vesznek és így 
biztosan megjegyzik mind-
azt, amivel akár a szüleiket is 
„nevelhetik”, legalábbis ráve-
hetik őket arra, hogy az újra-
hasznosítható csomagoló-
anyagokat elkülönítve gyűjt-
sék, ne tegyék a vegyes sze-
métbe!

Pingvin Pityutól – azaz Ma-
kai Ferenctől – megtudtuk, 
hogy ez a projekt a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Igaz-
gatóság támogatásával való-
sulhatott meg, amelynek 
Aradszki András államtit-
kár, országgyűlési képviselő 
(Fidesz–KDNP) a fővédnöke. 
Mivel a mára országossá vált 
ÖTHÉT Egyesület Érdről in-
dult, Pingvin Pityu és barátai 
fontosnak tartják, hogy első-
ként az érdi és a térségében 

működő óvodákba és iskolák-
ba vigyék el ezt az öko prog-
ramot. A  nagyobb diákokat 
egy koncerttel is meglepik, a 
csöppségeknek pedig játéko-
san mutatják be, hogy az 
egyének hogyan vehetnek 
részt környezetünk és boly-
gónk megóvásában. Az óvo-
dások az előadás végén aján-
dékba kapnak egy Pingvin 
Pityu foglalkoztató füzetet is, 
amelyben a szelektív gyűjtés-
hez kapcsolódó, korosztá-
lyuknak megfelelő feladato-
kat oldhatnak meg.

Makai Ferenc azt is elárul-
ta, hogy valójában 61 állomá-
sos turnét vállalt magára, de 
korántsem érzi tehernek, 
mert a gyermekek mindenütt 
nagy érdeklődéssel és szere-
tettel fogadják. A  Tus cu la-
num Tagóvoda aznap már a 
második helyszíne volt Ping-
vin Pityu látogatásának és 
csupa csillogó szemű, játékra 
és tanulásra kész apróság fi-

gyelte őt, akik már szinte 
mindent tudtak a szelektív 
hulladékgyűjtésről, elég volt 
feleleveníteni, amit az óvó-
nőktől már elsajátítottak.

A felnőtt korosztályt nehéz 
megnevelni – ismerte el az 
egyesület elnöke –, az viszont 
előfordul, hogy a kicsinyek rá-
veszik a szüleiket a környe-
zettudatos életmódra azzal, 
hogy „az oviban úgy tanulták, 
az a helyes!”.

– Mi mindig összegyűjtjük a 
műanyag flakonokat meg a 
papírt, és elvisszük olyan 
helyre, ahol vannak szelektív 
kukák, oda szoktuk belerakni 
– dicsekedett a játékos prog-
ram végén Szigetvári Bene
dek óvodás. A  kis Bogatin 
Gergő pedig sietett hozzáten-
ni: mindent abba a kukába 
kell dobni, amiben annak a 
helye van! Úgy tűnik, a gyer-
mekek hamar megtanulták, 
hogyan kell odafigyelni a kör-
nyezetünkre. n BÁlINT EdIT

Tavaszig hatvanegy intézménybe látogat el Pingvin Pityu

Játékos környezetvédelem a legkisebbeknek

A gyermekek kíváncsian várták a délelőtti programot, amelyre kü-
lönleges vendég érkezett hozzájuk

Az apróságok még azt is tudják, hogy mit jelent a „szelektív” szó, és 
azt sem tévesztik el, mikor melyik színű gyűjtőedény van soron

hirdetmény
A PEST MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE

a PEST MEGYEI RoMa NEMZETISÉGI
ÖNKoRMÁNYZaTI KÉPVISElŐK

IdŐKÖZI VÁlaSZTÁSÁT.

a SZaVaZÁS NaPJa:

2016. MÁRCIUS 20.
a SZaVaZÁS 6.00 ÓRÁTÓl 19.00 ÓRÁIG TaRT.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A nemzetiség névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki kérte

nemzetiségi névjegyzékbe vételét.
A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe történt felvételükről

értesítőt kapnak.
Nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelmet 2016. március 4-ig lehet

benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben,  
illetve személyesen a helyi választási irodában.

A SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, azon a településen szavazhat,  
amelynek nemzetiségi névjegyzékében szerepel.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban  
működő választási irodához.

Választási Iroda

A jó szakmafelér egydiplomával
Van Csepelen egy szakisko-

la, ahol olyan hiányszakmákra
képezik a tanulókat, amelyek-
benmár napjainkban is komoly
szakemberhiány alakult ki.

A Csepel-szigetÁltalánosés
Szakképző Iskola, Speciális
Szakiskola képezi Budapesten,
nappali tagozaton a legna-
gyobb tanulólétszámban a jövő
kőműves és hidegburkolóit, va-
lamint épület- és szerkezetla-
katosait. Tanulnak itt szakmát
még festő, mázoló és tapétázó,
valamint női szabó szakirá-
nyon, de a szakértői vélemény-
nyel rendelkező tanulók is pi-
acképes szakmához juthatnak,
mint például az élelmiszer-,
vegyiáru- és gyógynövényel-
adók vagy a gyorséttermi el-
adók. A szakemberek hiánya a
munkaerőpiacon ott mutatko-
zikmeg, hogy a nyári szakvizs-
gákat követően szinte az iskola
kapujában várják a vállalko-

zók a náluk végzetteket azon-
nali kezdéssel, munkaszerző-
déssel. Az épület- és szerkezet-
lakatosok esetében már meg
sem várják az iskola befejezé-
sét, a nyári szünetben több ta-
nuló németországi partnereik-
nél talált munkát havi 500 euró
fizetés és teljes ellátás fejében.

A tanulókat természetesen
ösztönözni kell, így az iskolá-
ban működő ösztöndíjrend-
szerről kérdeztük Szénásy
Zoltán igazgatót urat. „Az el-
sődleges támogatásunk az,
hogy bár alapítványi fenntartá-
sú iskoláról beszélünk, a tanu-
lóinktól semmilyen tandíjat és
költségtérítést nem szedünk,
tehát képzéseink teljesen in-
gyenesek. A további támogatá-
sok három pillérre épülnek. Az
első pillér, amit a tanuló a gya-
korlati képzőhelytől kap, ez
megközelítőleg 15 ezer forint
havonta étkezési jeggyel kiegé-

szítve. A második pillér a szak-
iskolai ösztöndíj, amit tanul-
mányi eredménytől függően a
hiányszakmások kapnak, ha-
vonta akár 30 ezer forint mér-
tékben. A harmadik pillér,
amit az iskolát fenntartó ala-
pítvány nyújt szintén a hiány-
szakmások részére, a letöltött
gyakorlati napok után jár, ami
havonta 10 ezer forint összeg
átlagosan.

Ha ezeket összeadjuk, ak-
kor egy tanuló könnyen haza-
vihet havonta több mint 50
ezer forintot. Ezen összegeken
túl pedig a hiányszakmás,
végzős tanulóinknak a szak-
vizsgával együtt egy B kategó-
riás jogosítvány megszerzésé-
nek lehetőségét is felajánljuk,
méghozzá teljesen ingyen! Le-
endő tanulóink további tájé-
koztatást facebook oldalun-
kon és a www.csiszi.eu web-
oldalunkon találnak.” (X)
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Több évtizedes hagyománya van Érden a 
nemzetiségi báloknak: a székely, rác és sváb 
lakosok büszkén öltik ilyenkor magukra népvi-
seletüket, járják el hagyományos táncaikat, és 
viszik tovább nemzedékről nemzedékre szálló 
hagyományaikat. 

Rozmaring és sramli
Nincsen sváb bál rozma-

ring nélkül: aki a mulatság-
ra érkezik, azonnal tűzi is 
magára a svábok kedvelt 
növényét, ami a tisztaságot 
jelképezi, és a hagyomány 
szerint szerencsét és egész-
séget hoz. Mint Eszes Mári
ától, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökétől – 
egyben a sváb bál főszerve-
zőjétől – megtudtuk, a roz-
maringot olyannyira becs-
ben tartják, hogy a báli tom-
bola fődíja is egy nagy bo-
kor, cserépbe ültetett fű-
szernövény.

– A sváb bál jellegzetessé-
ge még a sramlizene, amely-
re nemcsak a német nemze-
tiségűek tudnak nagyon jól 
mulatni: a ritmusos, fülbe-
mászó és mulatós tánczene 
nagyon népszerű az érdiek 
körében. Nem véletlen, hogy 
báljainkra sok nem német 
nemzetiségű vendég is je-
gyet vált, hiszen mindig re-
mek a hangulat – tette hozzá 
Eszes Mária.

A sváb nézőközönség 
ilyenkor magára ölti a 
trachtent, azaz a népvisele-
tet, a nem nemzetiségi részt-

vevők pedig kaphatnak egy 
kis ízelítőt a hagyományos 
sváb dalokból, táncokból, hi-
szen a mulatságon rövid mű-
sort adnak énekkarok, nép-
táncegyüttesek, a Maria-
num német nemzetiségi is-
kola diákjai, valamint – idén 
először – a szintén nemzeti-
ségi Pumukli óvodába járó 
gyerekek is. 

– Idén nem farsangi, ha-
nem locsolóbált tartunk, áp-
rilis 2-án. Ennek oka, hogy 
az óvoda működtetésére tar-
talékolnunk kell forrásain-
kat, mivel az állami finan-
szírozás csak január végén 
érkezik meg. Az időpontot 
kivéve minden másban kö-
vetjük a kialakult hagyomá-
nyokat; természetesen idén 
is batyus bált rendezünk, 
azaz mindenki hozza magá-
val az ételeket, italokat – je-
gyezte meg a nemzetiségi 
önkormányzat vezetője. Jel-
legzetes sváb báli étkeket ne 
keressünk az asztalon: sül-
tek, sütemények kerülnek 
ilyenkor az abroszra.

Járják a kólót
A horvát, avagy rác bálra 

nem kell húsvétig várni: ja-
nuár 30-án, szombaton ren-

dezi a nemzetiségi önkor-
mányzat.

– A rác farsangról a busó-
járás jut a legtöbb ember 
eszébe: a télűző maszkok vi-
selete, illetve a kereplő hasz-
nálata bevett szokás egyes 
mulatságokon – gondoljunk 
csak a mohácsi busójárásra 
vagy akár az Ercsiben évről 
évre megrendezett beöltözős 
farsangi mulatságra –, a mi 
bálunkon azonban ez nem 
jellemző. Inkább a hagyo-
mányőrzésre, népviseletünk 
bemutatására helyezzük a 
hangsúlyt: nemzetiségi tánc-
csoport és énekkar lép fel a 
mulatságunkon. A bálon hú-
zott talpalávaló is a hagyo-
mányos délszláv zene, vagyis 
a kóló – mondta lapunknak 
Weszelovits Istvánné, a Hor-
vát Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke, akitől megtudtuk 
azt is: a batyus bálra nem ki-
fejezetten nemzetiségi éte-
lekkel készülnek a vendégek, 
de előfordul, hogy hagyomá-
nyos sütemények is asztalra 
kerülnek.

– Nemcsak a horvát nemze-
tiségűeket látjuk szívesen a 
bálunkon, hanem mindenkit, 
aki érdeklődik a kultúránk 
iránt, vagy épp csak egy jót 
akar mulatni. A jegyek sze-
mélyenként 1990 forintba ke-
rülnek, és még a bál napján is 
válthatók a helyszínen, azaz 
a Finta Rendezvényházban, 
igaz, korlátozott számban, 
hiszen nagyon sok vendéget 
várunk – zárta szavait 
Weszelovits Istvánné.

Kosaras bál, 
székely módra

Harminchetedik esztende-
je rendeznek kosaras (azaz 
batyus) székely bált Érden. 
Régi barátok, ismerősök ta-
lálkoznak itt évente; táncol-
nak, beszélgetnek, és megkí-
nálják egymást az otthonról 
hozott finomságokkal.

– Farsang idején fánkot, 
vagy ahogy mi, bukovinaiak 
hívjuk, pumpuskát sütnek az 
asszonyok, de mivel ez csak 
frissen, melegen jó, batyus 
bálra nemigen alkalmas. 
Sülteket, édességeket hoz-
nak magukkal a vendégek, 
és az asztaltársaság meg-
osztozik a finom falatokon. 
Körbekínálgatni nem szo-
kás, de a táncosukat a höl-
gyeknek illik az asztalukhoz 
invitálni, és megkínálni az 
otthonról hozott finomság-
gal – tudtuk meg Domokos 
Gyulától, az Érdi Bukovinai 
Székely Egyesület elnökétől, 

aki felidézte a régi farsangi 
hagyományokat is:

– Annak idején Bukoviná-
ban három napig, farsang 
utolsó vasárnapjától kedd 
éjfélig tartott a mulatság; a 
bíró a botjával megveregette 
a táncterem mestergerendá-
ját, így jelezte, hogy a far-
sangnak vége, kezdődik a 
böjt. Ma már sem mi, vendé-
gek, sem pedig Illés Anti 
bonyhádi zenekara nem bír-
ná három napig, de ha csak 
egy este is, jót mulatunk – 
tette hozzá az egyesület el-
nöke, akitől megtudhattuk 
azt is, hogy a hagyományok-
hoz híven idén is a Bukovinai 
Székely Népdalkör nyitja 
meg a bált: az utolsó dalnál 
összekapaszkodnak, táncba 
fognak, ekkor kapcsolódhat 
be a közönség is. 

– A székely kosaras bál-
nak több évtizedes hagyo-
mánya van – Kóka Rozália 
honosította meg Érden a ’70-
es években, amikor még 
nemigen tartottak nemzeti-
ségi bálokat – így nagyon 
sok olyan visszajáró vendég 
van, aki nem bukovinai szé-
kely, illetve nem Erdélyből 
települt át, csak éppen ked-
veli a mulatságunkat. Ter-
mészetesen idén is a Szepes 
Gyula Művelődési Központ 
előcsarnokában bálozunk, a 
kis termekben pedig a nép-
dalkör, illetve a különböző 
csoportok foglalhatnak he-
lyet. Általában százötven-
kétszáz vendég jön el, hogy 
velünk mulasson – tette hoz-
zá Domokos Gyula. 

Az idei február 6-ai bálban 
is szeretettel látnak minden-
kit, a jegyek 3500 forint/fő 
áron, elővételben kaphatók.

n ÁdÁM KaTalIN

A magyar kultúra napja alkalmából nyolcadszor 
rendezték a Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskolában a regionális szavalóversenyt, amelyen 
harminckét diák hat érdi és egy sóskúti tanintéz-
ményből nevezett.

A zsűri elnöke a neves 
színművész, Détár Enikő 
volt, aki örömmel fogadta el 
a házigazda Maitz Ferenc 
igazgató meghívását, annak 
ellenére, hogy csak ritkán 
vállal hasonló feladatokat.

– Nem szeretek zsűrizni, 
mert tudom, milyen feszült-
séggel jár a felkészülés és a 
szereplés, ezért csak ritkán 
vállalom el a zsűrielnökséget 
– mondta lapunknak és hoz-
zátette, sajnálja bírálni azo-
kat a diákokat, akik a mai 

világban elmerülnek a ver-
sekben, mert ez egyre rit-
kább…

A színművész örült, hogy 
újra iskolapadba ült, mert ő 
is sokat tanult a versenyzők-
től, akiket nagy figyelemmel 
hallgatott. Ha valaki el-
akadt, nyugtatgatta, sőt vi-
zet is adott neki, arra biztat-
va, nyugodtan kezdje újra. 
A  díjátadáson azt is meg-
ígérte a színésznő, hogy mi-
vel közel lakik Érdhez, néha 
szívesen „átrándul” majd a 

Kőrösi-diákokhoz versmon-
dást tanítani.

A négytagú zsűriben rajta 
kívül benne volt az ötletgaz-
da és főszervező, Nagyné 
Balázs Gabriella, Kopor 
Tihamér író, önkormányza-
ti képviselő és a házigazda, 
Maitz Ferenc. Ez utóbbi ki-
emelte: szükség van ezekre 
a hiánypótló szavalóverse-
nyekre, mert a versmondás 
öröme és szépsége nemesíti 
a kicsik lelkét. Nagyné és 
Kopor Tihamér pedig arról 
beszélt, hogy nemcsak az in-
dulókat kell megdicsérni, 
hanem a felkészítő pedagó-
gusok munkáját is.

A diákok többek között 
Zelk Zoltán, Simon István, 
József Attila, Petőfi Sándor, 

Kányádi Sándor és Varró 
Dániel verseit szavalták. Az 
első helyezettek névsora: 
Dömötör Linett, Mák Virág, 
Nagy Anna Róza, Cservenyi 
Balázs. További helyezettek 
és díjazottak névsora: Nagy 

Zsófia, Varga Nóra, Budai 
Anna, Medveczki Máté, La
czik Eszter, Balogh Georgi
na, Medveczki Kata, 
Labossa Gréta, Brock 
Albert és Balogh Diána.

n TEMESI lÁSZlÓ

A helyi ipartestület tagjai 
korábban is rendszeresen elő-
rukkoltak olyan városi ren-
dezvényekkel, amelyek hamar 
népszerűek lettek Érden. A 
múlt pénteken megtartott ese-
ményt egyrészt a hagyomány 
felelevenítése, másrészt pedig 
a közösségformáló szándék 
hívta életre. Ki, mivel szeretett 
volna dicsekedni – jóféle pálin-
kával, borral vagy sütemény-
nyel –, azt hozta el kóstolásra 
és megmérettetésre.

Sokféle hiedelem és hagyo-
mány kapcsolódik február 22-
éhez, borvédő Vince napjához. 
Ilyenkor a szőlőtermelők für-
készik az eget, mert napsütés 
esetén bő termésre számíta-
nak, míg ha ködös az idő, keve-
set szüretelnek ősszel. Ha nap-
fényes napra ébrednek, áldo-
mást is isznak szent Vince 
tiszteletére. Némely vidékeken 

az volt a szokás, hogy már he-
tekkel előbb eltervezték a gaz-
dák, kinek a szőlőjében ülik 
meg a Vincét. A megbeszélt 
napon szalonnát, kolbászt, 
hurkát, kenyeret csomagoltak, 
szánkón a hegyre vágtattak, 
és a legtávolabbi szőlőbe men-
tek.

Városunkban az Érd és Kör-
nyéke Ipartestület tagjai pedig 
úgy döntöttek, hogy ezt a szo-
kást felelevenítve és egy kicsit 
a mai időkre szabva, ebből az 
alkalomból Vince-napi mulat-
ságot tartanak az Alsó utcai 
székházukban. Az ötlet gazdá-
ja és a rendezvény védnöke 
Czabajszki András elnökségi 
tag, aki szerette volna feleleve-
níteni azokat a régi szép idő-
ket, amikor még gyakran ösz-
szejártak és barátkoztak egy-
mással az iparosok. Ma vi-
szont úgy tűnik, egyre több 

embernek hiányzik egy olyan 
közösség, amelyben jól érezhe-
ti magát, miközben a régi ta-
gok arról meséltek, hogy en-
nek a 90 évet megért testület-
nek egykoron sikerült példaér-
tékű közösséget kovácsolni, 
ezért Czabajszki András arra 
gondolt, hogy most is képesek 
lehetnek rá, ha olyan esemé-
nyeket szerveznek, amelyek 
idevonzzák a vállalkozókat.

Sokféle rendezvényük volt 
már, de pálinka- meg borver-
senyt még nem tartottak ma-
guk között, pedig az iparosok 
is szeretnek jókat inni, enni, 

a pálinkafőzést pedig – noha 
nem kifejezetten a szakmá-
juk – sokan igen magas szin-
ten művelik otthon. Mások 
kedvtelésből, saját részre 
termelnek finomabbnál fino-
mabb borokat – emelte ki a 
Vince-napi mulatság résztve-
vőit köszöntve Csóli Csaba, 
az ipartestület elnöke, hozzá-
téve: annak, aki jó pálinkát 
főzött, természetes igénye, 
hogy eldicsekedjen vele, leg-
alább a szomszédjával meg-
kóstoltassa. Az elnök arról is 
beszélt, hogy napjainkban 
nincsenek könnyű helyzet-

ben az iparosok, de a legna-
gyobb gond azzal van, hogy a 
helyi vállalkozók egymást 
sem támogatják, becsülik 
eléggé. Régebben elképzelhe-
tetlen volt, hogy nem egymás 
szolgáltatásait vették igény-
be, vásárolták vagy rendel-
ték meg. Hogyan várják el, 
hogy a kívülállók őket válasz-
szák, ha egymást is elkerü-
lik? Az ilyen és ehhez hason-
ló közösségi rendezvények 
tehát arra is alkalmasak, 
hogy megismerjék egymást 
az érdi és környékbeli iparo-
sok, vállalkozók.

Czabajszki András elmond-
ta, a Vince-napi mulatságot 
hagyományteremtő szándék-
kal szervezték, az iparosok 
borai és pálinkái verseny meg-
hirdetésével, amelynek győz-
teseit vándorserleg illeti meg, 
2015 Legjobb Iparos Pálinkája 
és 2015 Legjobb Iparos Bora 
felirattal, valamint a süte-
ményverseny legjobbjai is juta-
lomban részesülnek. Mivel az 
italok kóstolásához finom fala-
tok is dukáltak, ezekről 
Czabajszki András, a Csengő 
Manufaktúra és az Osváth 
vendéglő gondoskodott.  n B.E.

A játékban, táncban és dal-
ban gazdag mindennapokra 
esküszik Balatoni Katalin, 
aki még országjáró körútra is 
vállalkozott annak érdekében, 
hogy minél szélesebb körben 
megismertesse és népszerű-
sítse a népi játék táncmódszer-
tan programját, amellyel 
szombaton délelőtt Érdre is 
megérkezett, a Kőrösi Csoma 
Sándor Iskolába.

A népi játékok évszázado-
kon át segítették a gyermeke-
ket az életre való felkészülés-
ben. Ha jól nyúlunk hozzá eh-
hez az örökséghez, a mai apró-
ságoknak is épp olyan jó játé-
kos tanulási élményt közvetít-
hetünk, mint régen, hiszen a 
játék örök! – vallja Balatoni 
Katalin ráckevei táncpedagó-
gus, aki módszertani ötleteket 
kínál a mindennapokra peda-
gógusoknak és családoknak 
egyaránt.

Az „Így tedd rá!” program 
arra hivatott, hogy ország-
szerte segítse a pedagógusok 
munkáját. Elsősorban óvoda-
pedagógusoknak, de alsó ta-
gozatos tanítóknak is segít-

séget nyújthat az oktatásban 
és nevelésben, mert olyan 
módszertani elemeket, ötle-
teket tartalmaz, amelyeket a 
mindennapi munkájuk során 
alkalmazhatnak, beépíthetik 
a saját programjukba. Ezek 
olyan elemek, amelyek a nép-
táncból, a népi játékokból és 
a néphagyományból táplál-
koznak. Nem az a célja, hogy 
néptáncosokat neveljen – ma-
gyarázta Balatoni Katalin, 
hanem az, hogy ezek az ele-
mek a pedagógiai munka ré-
szeivé váljanak. A lényege, 
hogy a gyermekek megismer-
jék és megtanulják a népda-
lokat, és örömmel énekeljék, 
hiszen már Kodály Zoltán is 
hangsúlyozta, mennyire fon-
tos a gyermekeknek a közös 
ének és játék.

Ez a program, amellyel az 
érdi pedagógusok is megis-
merkedhettek január 23-án, 
tulajdonképpen része annak 
az országjáró körútnak, amit 
Balatoni Katalin már több 
mint száz településre ingyen 
elvitt és egy egész délelőtti 
programot kínált az érdeklődő 

óvodapedagógusoknak. – Ez 
egy fontos vállalás a részemről 
– mondta az előadó – mert azt 
szeretném, ha ez a program 
minél több óvónőhöz eljutna, 
hiszen akik megismerték, ki-
vétel nélkül arról számoltak 
be, hogy rengeteg segítséget 
jelentett a munkájukban. So-
kan elsősorban internetes kö-
zösségi fórumokon értesültek 
erről a lehetőségről, majd 
akadt, aki a saját településén 

vállalta a szervezést, és értesí-
tette a kollégákat, mikor ve-
hetnek részt a félnapos képzé-
sen. Nagyjából félszázan szok-
tak eljönni, ezzel a létszámmal 
remekül lehet dolgozni – tud-
tuk meg Balatoni Katalintól, 
aki elárulta még, hogy nevelés-
tudománnyal is foglalkozik.

Eddig száz településre sike-
rült elvinni ezt a módszert, de 
már a következő fél évre is 
vannak jócskán jelentkezők. 

Mindemellett akkreditált kép-
zésekkel is járják az országot, 
amelyek során még mélyeb-
ben, akár harminc óra kerete-
in belül tudnak ezzel a mód-
szerrel megismerkedni a pe-
dagógusok. A bemutató dél-
előttön viszont főként azonnal 
használható, apró ötleteket 
igyekszik átadni, valamint az 
eddigi problémáikra próbál 
válaszokat keresni. A lényeg, 
hogy a tánc és az ének napi 
szinten beépülhet az óvodai 
munkába és segíti a gyerme-
kek nevelését. Ahogy az a dél-
előtt folyamán elhangzott, az 
apróságoknak létszükséglet a 
mozgás, amit nem lehet és 
nem is szabad beszűkíteni, 
ezért roppant fontos rendsze-
resen biztosítani számukra, 
mert ettől kezdve az összes 
viselkedési és tanulási problé-
ma orvosolható.

A játéknak, a zenének és a 
táncnak olyan eszköznek kell 
lenni, ami belőlünk ered és az 
önkifejezésünk által teljessé 
teszi az életünket – zárta sza-
vait Balatoni Katalin.

 n BÁlINT EdIT

Kezdődik a báli szezon Érden is

Sramli, kóló és pumpuska

A sváb bál jellegzetessége a 
sramlizene, amelyre nemcsak a 
német nemzetiségűek tudnak 
nagyon jól mulatni

Détár Enikő a Kőrösiben zsűrizett

Détár Enikő örült, hogy újra iskolapadba ült, mert ő is sokat tanult a 
versenyzőktől, akiket nagy figyelemmel hallgatott

Vince-napi mulatság az érdi Ipartestületnél

Vándorserleg a legfinomabb pálinkáért és borért

A versenyre nevezett, finom házi pálinkákat rendszerezik a segítők

Így tedd rá! – gyermektáncházi program óvodapedagógusoknak

A viselkedési és tanulási probléma mozgással is orvosolható

A tánc és az ének napi szinten beépülhet az óvodai munkába és 
segíti a gyermekek nevelését

A pálinkaverseny legjobbjai: első helyezett Balogh János, a 
második László Zoltán, a harmadik Kormány Sándor. A bor-
versenyt hárman nyerték meg, ugyanis csak első díjat osz-
tottak ki: Balogh Jánosnak, Kurucz Ádámnak és Cserháti Gé-
zának. A hölgyek süteményversenyét Gaálné Horváth Ilona 
nyerte meg finom pogácsájával.
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Futószalagon játssza a fel-
készülési mérkőzéseit az 
Érdi VSE labdarúgócsapata. 
Kihasználva a bő keret és a 
hazai műfüves pálya adta le-
hetőségeket, heti két alka-
lommal, szerda, szombat rit-
musban követik egymást a 
mérkőzések.

Nincs már sok ideje 
Limperger Zsolt vezetőedző-
nek, hogy kialakítsa azt a ke-

retet, amellyel a tavaszi for-
dulókban sikerre vezetheti 
csapatát.

Szerdán a megyei bajnoki 
címre és ezáltal NB III-as tag-
ságra hajtó Vecsés csapata 
látogatott Érdre. Nagy iramú, 
küzdelmes mérkőzést vívott a 
két csapat, hol az egyik, hol a 
másik együttes vezetett. Vé-
gül a helyzeteit jobban kihasz-
náló vendégek szerezték meg 

a győzelmet: Érdi VSE–Vecsés 
2–3. A két csapat második ta-
lálkozóján egyik gárdának 
sem sikerült fölényt kiharcol-
nia, a találkozó kevés gólszer-
zési lehetőséget hozott, így 
nem meglepő a végeredmény: 
Érdi VSE–Vecsés 0–0.

Az Érdi VSE–ESMTK első 
félidejében a hazaiak játszot-
tak fölényben és irányították 
a játékot. Az érdi csapat az első félidőben 0–0-nál tizen-

egyest hibázott. A mérkőzés 
egyetlen találata a második 
félidőben esett, amikor egy 
labdaszerzés után mattolták 
az érdiek a vendégvédelmet, 
a végeredmény így 1-0 lett.

A sérülések miatt főleg 
utánpótlás korú játékosokkal 
felálló érdi csapat helyzetek 
nélkül hozta le a Sóskút elleni 
találkozót (0–0), amely után 
megkérdeztük Limperger 
Zsolt vezetőedzőt, hol tart a 
csapat a felkészülésben, ho-
gyan látja az eddig elvégzett 
munkát.

– Nehezen kezdtük az ala-
pozást. Bár a feltételek kitű-
nőek voltak – mind Martfűn, 
mind itthon –, az időjárás 
nem fogadott minket a ke-
gyeibe. Az enyhébb időt kö-
vetően a tervezett feladato-
kat, köszönhetően a hazai 
műfüves pályának, mara-
déktalanul el tudjuk végezni. 
Négy-öt játékosnál kisebb 
sérülés zavarja a felkészü-
lést, de remélhetőleg ez nem 
befolyásolja, hogy a tavaszi 
rajton a legjobb csapattal 
lépjünk pályára.

 n HaRMaT JENŐ

Nehéz mérkőzés várt a 
Treff 07 SE érdi kosárlabda-
csapatára. Az NB II-es (har-
madosztály) tagság megőr-
zéséért küzdő hazai csapat a 
bajnokságban negyedik he-
lyezett TFSE csapatát fogad-
ta a Piroska utcai Sportcent-
rumban.

A találkozót mindkét csa-
pat sok hibával kezdte, az 
első pontokra több mint két 
percet kellett várni és azt is a 
vendégcsapat játékosai érték 
el. A hazaiak mezőnyjáték-
ban egyenrangú partnerei 
voltak a TFSE csapatának, 
sorra alakították ki a dobó-
helyzeteket, de a befejezések 

rendre pontatlanok voltak. 
Ennek eredményeként a ven-
dégek a nagyszünetre meg-
nyugtató előnyre tettek 
szert. A  második félidőben 
sem változott a játék képe. 
A jobb játékerőt képviselő és 
hosszabb cserepaddal ren-
delkező vendégek nemcsak 
megtartották, hanem az egy-
re fáradó és így több hibával 
játszó hazaiakkal szemben 
tovább növelték előnyüket. 
A  negyedik negyedben, ha 
nem is sikerült az érdi csa-
patnak csökkenteni hátrá-
nyát, de a második negyed-
hez hasonlóan egy szorosabb 
eredményt sikerült elérni.

Budai István, a Treff 07 
SE vezetőedzője a mérkőzés 
után elmondta: Harmadik 
hete edzem a csapatot. Saj-
nos ez most a második vere-
ségünk volt ez idő alatt. A TF 
egy sokkal erősebb team, de 
most sem a dobóteljesítmény, 
sem a védekezés nem volt 
megfelelő. A mérkőzés tipi-
kusan olyan volt, amikor 
semmi sem sikerült. Négy 
emberrel ebben az osztály-
ban már nem lehet ered-
ményt elérni. Mindenfélekép-
pen erősítésre van szüksé-
günk, ha bent akarunk ma-
radni az NB II-ben.

 n HaRMaT

Mind a város, mind a ma-
gyar birkózás prominens sze-
mélyei megtisztelték a hagyo-
mányosan az új év első hónap-
jában tartott birkózóbált, 
amelyet szokásához híven ez-
úttal is óévértékeléssel egybe-
kötve szervezett az Érdi Spar-
tacus a Finta rendezvényte-
remben.

Az Érdi Spartacus elnöke, 
Tar Mihály minden év elején 
átadja az egyéni elismerése-
ket csapata versenyzőinek. 
Ilyenkor az elnök is engedé-
kenyebb a tanítványokkal, 
akik lazíthatnak, s egy haj-
nalig tartó mulatozás után 
másnap folytathatják a meg-
kezdett munkát. De nem csak 
a birkózók, szumósok és 
grapp lingesek szórakozhat-
tak, mivel az eseményen kö-
szönthették T. Mészáros 

András polgármestert, dr. 
Aradszki András államtit-
kárt, országgyűlési képvise-
lőt és dr. Bács István alpol-
gármestert is.

A küzdősport jeles képvise-
lői közül dr. Hegedüs Csaba 
olimpiai bajnok, a Magyar 
Birkózó Szövetség korábbi el-
nöke, Növényi Norbert olim-
piai bajnok, dr. Ancsin Lász
ló, a Magyar Szumó Szakszö-
vetség elnöke is megtisztelte a 
birkózóbált, sőt az aktív fel-
nőtt birkózók közül két kiváló 
női versenyző volt jelen: az 
Érdi Spartacus kiemelkedő 
versenyzője, Dénes Mercé
desz mellett Sastin Marian
na, a magyar birkózás első 
női világbajnoka párjával, 
edzőjével, a korábbi női 
szakág vezető Wöller Ákossal 
érkezett. n d.B.

Mit lehet várni attól a héttől, 
amikor egy, az élmezőnyhöz 
tartozó csapat a bajnokság 
utolsó két helyezettjét fogadja? 
Gólparádét és fölényes győzel-
meket. Ez meg is történt az 
ÉRD-del, hisz előbb a Békés-
csabát 48–31-re, majd a Buda-
örsöt 34–20-ra győzte le.

ÉRD–EUbility Group 
Békéscsabai ENKSE

Ritkán láthat ilyen sok gólt 
egy kézilabda-szerető ember, 
mint amennyi az ÉRD–Békés-
csaba meccsen volt, ugyanis hatvan perc alatt hetvenkilenc 

(!) gól született.
A múlt héten szerződését egy 

szezonnal meghosszabbító 
Klivinyi Kinga pazarul kezd-
te a meccset, hisz tizenegy perc 
alatt már négynél járt, a meccs 
végére pedig nyolc góljával ed-
digi érdi pályafutása során ösz-
szesen 430-nál. Az ÉRD remek 
szériával 2–3-ról 14–3-ra lépett 

el a huszadik percre, amivel 
már megalapozta végső sike-
rét, a szünetre tizenkét gól volt 
közte. A második játékrészben 
ugyan némileg sok gólt kaptak 
Szabó Edina lányai, de ezt el-
lensúlyozza, hogy a 21 kapott 
ellenére ezt a félidőt is öt talá-
lattal hozták azok a fiatalok, 
akik már minden meccsen le-
hetőséghez jutnak, s nemhogy 

nem vallanak szégyent, egye-
nesen pazar teljesítményt nyúj-
tanak. Az ÉRD a meccset végig 
uralva, a hajrá előtt húsz góllal 
is vezetve aratott gólzáporos, 
48–31-es győzelmet, amellyel 
megelőzte a Siófokot és feljött a 
tabella negyedik helyére.

ÉRD–Budaörs
A békéscsabai meccshez ha-

sonlóan a Budaörs elleni mér-
kőzés is lefutott volt már a kez-
dés előtt, hisz a szomszédvár 
újonc csapatának még nem si-
került a pontszerzés az idei 
bajnokságban. Mindenesetre 
az ÉRD nem becsülte le ellen-
felét. A  végig magabiztosan 
vezető érdieknél az első félidei 
tizennyolc gólt nyolcan hozták 
össze, majd a második félidő-
ben csak tovább nőtt az előny, 
a tíz góllal záró Katarina 
KrpezsSlezák mellé Barján 
Bianka próbált zárkózni, ám 
hatnál tovább nem sikerült jut-
nia, kettejük vezetésével az 
ÉRD ezúttal 34–20-ra diadal-
maskodott, s biztosította elő-
nyét a Siófokkal szemben a 
negyedik helyért. Hazai pá-

lyán legközelebb február 6-án 
játszanak Szabó Edina lányai, 
amikor az MTK Budapestet 
fogadják, de addig január 31-
én a Mosonmagyaróvári KC 
SE-hez is ellátogatnak.

n doMoNKoS BÁlINT

Az érdi Bolyai János Álta-
lános Iskola tornaterme 
adott otthont a Budapesti 
Röplabda Szövetség által 
szervezett Budapest Baj-
nokság aktuális fordulójá-
nak a 2005 után születettek, 
azaz a szuperminik korosz-
tályában, s a Delta RSE hoz-

ta idei formáját, miután az 
’A’ jelű csapat bronzérmet 
szerzett.

Ugyan még alkalmanként 
ingadozó volt a Delta RSE Érd 
versenyzőinek teljesítménye, 
de aligha várhatunk hiba nél-
küli játékot kilenc-tizenegy 
éves röplabdázóktól.

DömötörMátrai Beáta 
vezetőedző az eddig megszo-
kotthoz képest nem egy erő-
sebb és egy gyengébb csapa-
tot rakott össze, hanem pró-
bált a kiegyensúlyozottságra 
törekedni, nem titkoltan az-
zal a céllal, hogy összeszok-
janak a kicsik. Ennek sok-
szor meg is mutatkoztak a 
jelei, hisz volt olyan sorozat, 
amikor egymás után tizen-
négy pontot szereztek, de volt 
olyan is, amikor zsinórban 
hat pontot kaptak. Bámula-
tos, mikre képesek ezek az 
elhivatott röplabdázók, mint 
például tette azt a ’B’ csapat, 
amikor az első játszmában 
sima, 21:13-as vereséget 

szenvedett, majd a következő 
szettben ugyanilyen arány-
ban nyert, így következett a 
döntő játszma, amelyben óri-
ási csatában 10:6-ról kaptak 
ki 16:14-re.

„Folyamatosan kavarom a 
csapatainkat, próbálom ösz-
szerakni azt, hogy majd a 
májusi Országos Mini Kupán 
melyik legyen a legerősebb 

gárda, ki legyen a második, 
illetve harmadik sor. Alakul 
már a rendszer” – értékelt 
Dömötör-Mátrai Beáta, a Del-
ta RSE Érd vezetőedzője.

A fordulót a Gödöllő ’A’ csa-
pata nyerte, az MTK ’A’ előtt, 
s a dobogó legalsó fokára áll-
hatott fel a Delta ’A’, míg a 
Delta ’B’ hetedik lett.

 n d.B.

Treff 07 SE–TFSE 44–70 (9–16, 11–14, 14–25, 10–15)

A jobb dobóteljesítmény döntött
Évértékelő birkózóbál

Az elnöki különdíjat Nagy Krisztián kapta meg. Egyéni el-
ismerésben részesültek: Lajsz Dominik, Lemák Diána, Ka-
szás Elza, Varga Dániel, Krausz István, Kovács Bence, Délceg 
József, Buzás Patrik, Váncza Ivett, Végh Richárd, Gyenes 
Bence, Jakab Roland, Földesi István, Sipos Boglárka, Prim 
Martin, Váncza István, Sárosi János, Dénes Mercédesz, Nagy 
Gergely, Jakab Dániel, Csörgő Vilmos, Egri Zalán, Feik Lázár, 
Horváth Éva, Délceg Edvárd, Molnár János, Nagy Krisztián, 
Berta Mike.

Utánpótlástorna Léván

Az Érd MJV és a szlovákiai 
Léva város önkormányzatá-
nak legutóbbi találkozóján 
szóba került az eddigi együtt-
működés kiszélesítése. Ennek 
keretében kapott meghívást 
az Érdi VSE U12-es labdarúgó-
csapata egy nemzetközi te-
remtornára, amelyre Léván 
került sor.
A december 19-én megren-

dezésre került nemzetközi 
tornán cseh, szlovák és ma-
gyar csapatok voltak az ellen-
felei Horváth Zoltán U12 edző 
újjászervezett utánpótlás-
csapatának. A csapat vezetői 
célként tűzték ki maguk elé, 
hogy a gyerekek minél szebb 
élményekkel gazdagodjanak 
és élvezzék a játékot. A  csa-
pat vezetői pedig bepillan-
tást nyertek a szlovák után-
pótlásrendszer felépítésébe 

és működésébe.
A csapat vezetői ezúton kö-
szönik a lévai egyesület meg-
hívását, a nagyszerű lebo-
nyolítást és az Érdi VSE veze-
tőségének, hogy lehetővé 
tették a tornán való részvé-
telt. Remélhetőleg ez csak az 
első lépés volt a két város 
utánpótlás-labdarúgóinak 
találkozójára és a későbbiek-
ben más korosztályok részére 
is megnyílik ez a lehetőség.

Sem a dobóteljesítmény, sem a védekezés nem volt megfelelő

Bár a feltételek kitűnőek, az időjárás nem fogadta kegyeibe a 
csapatot

Sikeres hete volt az ÉRD női kézilabdacsapatának

Két tükörsima győzelem

Alakul már a csapat az Országos Mini Kupára

Második helyen az alapszakaszban
Véget ért az ifi régiós bajnokság alapszakasza, amelyben a 
Delta RSE Érd U18-as csapata a második helyen végzett a 
Göd mögött, miután az utolsó meccsen a Közgáz ellen 3:0-
ra nyertek az érdiek, akik 2016-ban eddig hibátlan teljesít-
ménnyel állnak, minden meccsüket megnyerték. „Ezen az 
úton kell haladni, hogy a valódi célunkat, az NB II-ben való 
szereplést elérjük” – fogalmazott Dömötör-Mátrai Beáta.

Volt olyan sorozat, amikor egymás után tizennégy pontot szereztek

Klivinyi Kinga egy évvel meghosszabbította szerződését

Kézilabda, NB I, Nők, 13. forduló
ÉRd–EUBIlITY GRoUP BÉKÉSCSaBaI ENSKE 48–31 (22–10)
Érd Aréna, 800 néző Vezette: Bán, Szloska.
ÉRD: JANURIK – FEKETE B. 8, KLIVINYI 8, Barján 2, Kisfaludy 1, 
M. González, KRPEZS-SLEZÁK 11 (2). Csere: Gridnyeva, Győri 
(kapusok), GULYÁS 4, Szabó L. 3 (3), Havronyina 2, TAKÁCS K. 
5, Bernát 2 (2), Vajda 2.
Edző: Szabó Edina
Békéscsaba: Futaki – Gávai 3, Glusica, Dajka 5, Zöldi Tóth 1, 
NYIKOLAJENKO 6 (2), Török G. Csere: Misailovics, Kölcze (ka-
pusok), Szabó V. 4, SZÖGI 5, Walfisch 2, Tóth S. 2, Bottó 2, 
Mézes, Mihálffy 1.
Edző: Szabó Károly
Az eredmény alakulása: 6. perc: 2–3. 19. p.: 14–3. 25. p.: 19–
5. 36. p.: 26–15. 40. p.: 32–15. 51. p.: 42–22.
Kiállítások: 4, ill. 8 perc
Hétméteresek: 7/7, ill. 2/2

Kézilabda, NB I, Nők, 15. forduló
ÉRd–BUdaÖRS 34–20 (18–10)
ÉRD: Janurik – KRPEZS-SLEZÁK 10 (3), Havronyina 3, BARJÁN 
6, Kisfaludy 2, Klivinyi 1, Fekete B. 2. Csere: Gridnyeva, Győri 
(kapusok), M. González 1, Gulyás 1, O. Vukcsevics 2, Vajda 2, 
Szabó L. 1, Takács K. 2, Bernát 1.
Edző: Szabó Edina
Budaörs: Györkös – Kiskartali 2, Ivanics1, Zsigmond, 
SZABADFI 5, Karalyos 1, Földes K. 3 (1). Csere: Cziráky, Andrá-
si (kapusok), Hatala 1, Bárdi 1, Szamoránsky A. 3 (2), Szabó A., 
Földes V. 2 (1), Kamuti, Karsai 1 (1).
Edző: Mihály Attila
Érd Aréna, 800 néző Vezette: Buza, Cseszregi.
Az eredmény alakulása: 4. perc: 3–0. 11. p.: 7–3. 18. p.: 12–4. 
26. p.: 16–7. 42. p.: 26–12. 51. p.: 30–16.
Kiállítások: 12, ill. 4 perc
Hétméteresek: 3/3, ill. 8/5

Irány Párizs!
Az Európai Kézilabda Szö-
vetség (EHF) bécsi köz-
pontjában kisorsolták a 
Kupagyőztesek Európa 
Kupája (KEK) negyeddön-
tőinek párosításait. Szabó 
Edina gárdája a francia Issy 
Paris-t kapta ellenfélnek, 
ahonnan Mariama Signaté 
szerződött Érdre. Az Issy a 
KEK harmadik körében a 
német Buxtehuder SV-t, a 
nyolcad döntőben a Baj-
nokok Ligájából a KEK-be 
leeső horvát Podravkát ej-
tette ki, s jutott a legjobb 
nyolc közé. A párharc első 
mérkőzését február 20-án 
rendezik Érden, míg a visz-
szavágót egy héttel ké-
sőbb Párizsban. Az elő-
döntőbe jutó csapat a dán 
párharc, a Team Tvis 
Holstebro és a Viborg HK 
győztesével találkozik.

Egy régi, egy új
Klivinyi Kinga egy évvel 
meghosszabbította szer-
ződését a csapattal, így a 
következő évben is na-
rancssárga-feketében ját-
szik. A balátlövő hosszab-
bítása aligha lehetett kér-
déses, mivel az élvonal-
ban ő számít a legered-
ményesebb érdi játékos-
nak, már 431 találatnál jár. 
A bal oldalra viszont érke-
zett egy új játékos is, a hu-
szonegy éves monteneg-
rói balszélső, Olivera 
Vukcsevics a francia baj-
nokság éllovasától, a 
Metztől tette át székhe-
lyét Érdre, s első meccsén, 
a Budaörs ellen rögtön két 
góllal mutatkozott be.

Alakulóban a tavaszi keret

Felkészülési mérkőzések 
futószalagon



„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. feb
ruár 1.

Nyitási akció!
Jelentkezzen be, v

ágja ki

hirdetésünket és h
ozza be

magával rendelőnkb
e! Cserébe

minden fogászati ke
zelés árából

10%-os kedvezménnyel

ajándékozzukmeg!

Címünk:
2030 Érd, Angyal

ka utca 1/A

(a főposta épület
ében,

a Stop Shopnál)

Időpontfoglalás:

+36 20 9711 655

31
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ÉrsebÉszeti m
agánrendelő

VisszÉrklinika

Érszűkület

doppler-mérés, kezelés

Visszérgyulladás
ok és

trombózisok kezelése

Pókháló-visszere
k elinjekciózása

esztétikus visszé
rműtétek

altatásban is

dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főor
Vos

bejelentkezés: 10
–18óra között

06-30-815-1117C
sÜtÖrtÖk17–19óra

Érd, budai u. 20.
1/3 (Pro-medbt.)

31
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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

31
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Lapozzon bele az Érdi Újságba  
hétről-hétre a facebookon is!

facebook.com/erdiujsag

22 23| 2016. január 27. |    mozaik apróhirdetés   | 2016. január 27. |

Gazdikereső

Corgi 2 év körüli kistestű, ara-
nyos kan kutyus, már egy éve 
várja a menhelyen, hogy vala-
ki felfigyeljen rá.

Foltos 2 év körüli ivartalaní-
tott szuka. Barátságos, kis-kö-
zepes testű, mozgékony, ener-
gikus kutyus.

Arra biztatunk minden 
kedves gazdijelöltet, válasz-
szon magának olyan ked-
vencet, akinek befogadásá-
val még egy életnek ad lehe-
tőséget, hiszen a helyére 
újabb rászoruló kerülhet. Ha 
örökbe fogadná Corgit vagy 
Foltost, vegye fel a kapcsola-
tot az Alapítvány munkatár-
saival. Telefon: 06-30-276-
6071 vagy 06-30-910-6987, 
E-mail: siriusalapitvany@
g mai l .com. A többi 
gazdikeresőt pedig megta-
lálja a www.siriusalapitvany.
hu weboldalon.Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapít-
vány, Érd. Adószám: 
18707379-1-13, Bankszámla-
szám: 10403136-49534949-
49521015

A Pest Megyei Főügyész-
ség különös kegyetlenség-
gel, több ember sérelmére 
elkövetett emberölés bűntet-
te miatt emelt vádat azzal a 
férfival szemben, aki megöl-
te élettársát és ismerősét 
Érden, majd rájuk gyújtotta 
a családi házat.

A bűnügy vádlottja nem 
dolgozott, élettársával Bu-
dapesten ismerősöknél él-
tek. A nő prostituált volt, az 
így szerzett pénzt a vádlot-
tal együtt elköltötték. Mind-
ketten napi rendszeresség-
gel fogyasztották a „Zene” 
fantázianevű új pszichoak-
tív anyagot.

A bűnügy sértettje, egy 
férfi Érden szerény nyugdí-
jából élt. Ismerte őt a vád-
lott és az élettársa is. Sőt a 

nő egy ideig a sértettel 
együtt is élt. Miután vissza-
költözött a vádlotthoz, és 
pénzszűkében voltak, több-
ször járt a férfi házában Ér-
den azért, hogy pénzt sze-
rezzen tőle.

Így történt ez 2014 máju-
sában is, amikor a nő újra 
felkereste az érdi férfit. 
Azon a napon az esti órák-
ban a vádlott is bekopogott 
az érdi házba, ahol a sértet-
tel éjszakába nyúlóan ve-
szekedtek. A  vita során a 
vádlott egy fejszével előbb a 
férfit, majd az élettársát 
bántalmazta: lábukat, fejü-
ket, testüket ütötte. Mindkét 
sértett eszméletét vesztette. 
A vádlott azért, hogy tettét 
leplezze, több ponton fel-
gyújtotta a házat, majd az 

egyik ablakon keresztül el-
menekült a helyszínről.

A bántalmazott férfi szén-
monoxid-mérgezés, a nő a 
sérülések következtében 
vesztette életét.

A Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság két napon belül 
elfogta és őrizetbe vette az 
elkövetőt, majd kitartó, ala-
pos munkával tárta fel a bűn-
ügy körülményeit.

A Pest Megyei Főügyész-
ség különös kegyetlenség-
gel, több ember sérelmére 
elkövetett emberölés bűntet-
te miatt emelt vádat a férfival 
szemben. A  főügyészség 
életfogytig tartó szabadság-
vesztésre tett indítványt a 
vádlottal szemben, aki előze-
tes letartóztatásban várja a 
tárgyalást.

Péntek délelőtt ideiglenes 
véradó állomássá változott 
az Érd FM 101.3 épülete. Az 
önkéntes véradók amellett, 
hogy ajándékutalványt kap-
tak egy érdi szépségszalon-
ba, betekintést nyerhettek a 
rádió kulisszái mögé. A szer-
vezők ezzel szeretnék felhív-
ni a lakosság figyelmét a vér-
adás fontosságára.

Nagy volt a nyüzsgés az 
Érd FM 101.3 szerkesztősé-
gében január 22-én, pénte-
ken délelőtt. A  munkatár-
sak a tízórait követően in-
dulhattak is az emeletre 
vért adni. Szerencsére nem 
ők voltak az egyetlenek, 
akik úgy gondolták, hogy ér-
demes. Sorra jöttek a bátor 
jelentkezők, többségében az 
interneten értesültek a hír-
ről. A  rutinos véradók kö-
zött akadtak újoncok is. Ők 
egy vércsepp formájú kitű-
zőt kaptak emlékbe. Azon-
ban a lelkes önkéntesek ké-
sőbb is részesülhetnek ki-
tüntetésben, ha kiváltják a 
véradó igazolványukat. 

– Igyekszünk többfélekép-
pen felhívni rá a figyelmet, de 
nem egyszerű a helyzet. Ad-
dig, amíg valaki nem dönti el 
a szívében és a fejében, hogy 
ez neki fontos, nem lesz belő-
le véradó – mondta Janzsó 
Mónika, a Magyar Vöröske-
reszt területi munkatársa. 
Előfordulhat, hogy valakinek 
önhibáján kívül nem sikerül 
vért adnia. Már egy friss teto-
válás vagy piercing is elegen-
dő ahhoz, hogy elutasítsák. – 
Ilyenkor nem szabad elkese-
redni, ha letelik a fél év, újra 
kell próbálkozni. Sosem lehet 

tudni, mi mikor szorulunk rá 
mások segítségére.

A kirendeltség vezetője 
szerint fontos, hogy a 18. élet-
évüket betöltött diákoknak 
azonnal lehetőségük legyen 
a véradásra, így talán később 
is eszükbe jut elmenni. Több 
középiskolában megfordul-
tak már, és szeretnének men-
ni újabb helyekre is. A  24 
éves Fajt Sándor szintén a 
középiskolában hallott elő-
ször a véradásról. 

– A  tanáraim biztattak, 
menjek én is, mert már elmúl-
tam tizennyolc. Először le-
gyintettem, mondtam, hogy 
túl vékony vagyok, nem adha-
tok, aztán mégis feliratkoz-
tam. Úgy érzem, ezzel jót te-
szek országnak-világnak. 
Azóta félévente járok, de 
nincs igazolványom, most 
még visszamegyek kiváltani. 

Az eseményen huszonkét 
önkéntes regisztrált, azon-
ban csak tizennyolcuknak 
sikerült vért adni. A  követ-
kező alkalom február 26-án 
lesz a Szepes Gyula Művelő-
dési Központban.

n dÓZSa ZSÓFI

Véradás a rádióban

Sándor érdeklődve szemlélődött 
a szerkesztőségben, középisko-
lás korában ő is rádiózott

Holttestek egy érdi leégett házban

Ha fa, akkor
Zso-fa!

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

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

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

T ű Z i f a T e l e p

Fabrikett-akció!

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

Kalodás tűzifa (vas, fa) • Fűrészpor

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

10 kg 650 Ft
1 raklap 60 Ft/kg

2 raklaptól 56 Ft/kg
5 raklaptól 522 Ft/kg
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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
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Összkomfortos, külön bejáratú
albérlet kiadó, 60 nm-es, Tuscu-
lánumban. Tel.: 30/9-649-246.

OKTATÁS

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

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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KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

31
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ALBÉRLET KERESÉS

Érden, egyedülálló, nyugdíjas fér-
fi olcsó albérletet keres, hosszú
távra. 06-30/522-82-48.

Megbízható, dolgozó nő Érden,
albérletet keres, idősgondozás-
sal is. Tel.: 30/228-38-77.

VÁLLALKOZÁS

Munkavédelem
Munkaruházat

31
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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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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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Redőnyök,szúnyoghálók
téli vására -20%
hőkamerás mérés!

Zollux Kft. • 23-374-823 • zollux@zollux.hu

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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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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TELEK

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

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

40
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

83
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Érdliget, Gyöngyvirág utca, ÉPÍ-
TÉSI TELEK eladó. Telefon:
0630-2721-769, Bővebben:
ingatlan.com/21185482

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

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

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

Társasház építésére alkalmas,
1350 nm-es saroktelek eladó
(24 millió). 06-20/433-18-34.

A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres

Magkészítő
munkakörbe.

érdeklődni:
06-30/856-9798 Koós Csaba

Jelentkezni szeMélyesen:
Kludi Szerelvények Kft.

2049Diósd, Homokbánya. u. 75.
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Duguláselhárítás éjjel-nappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

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

06-30-924-1205 31
27
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Szakképzett kertész vállal: met-
szést, permetezést, ásást, rotá-
ciós kapálást, fakivágást, szállí-
tással, egész éves kertfenntar-
tást. Telefon: 06-20/252-3937.
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 30

86
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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 30
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Érdi ortopéd
Cipészműhelybe
keresünk gyakorlott munkatársakat
|Cipőfelsőrész-összeállító |

|Cipőfelsőrész-mintaszerkesztő |
|Ortopédcipész |

munkakörökbe
Versenyképes fizetés, kulturált

munkakörnyezet.

Érdeklődni: 06-30-940-6735
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Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261.

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)
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Méterfa, bükk és cser, hasított,
16.000,-Ft/m3 (1x1x1m) Érden.
Telefon: 06-30/409-43-34.

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

Biatorbágyi Ipari Parkban található,
ipari tisztítógépeket, takarítóeszközö-
ket értékesítő cég az alábbimunkakör
betöltésére keresmunkatársat:
Szervizes
Követelmények: elektromos végzettség
ésmechanikában való jártasság,
B kategóriás jogosítvány.
Előny:alapfokú angol nyelvtudás,
Excel-,Word-ismeret.
Jelentkezés önéletrajzzal, amit a
peter@fix-net.hu e-mail címre várunk!
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A Betegápoló Irgalmasrend érdi
Szent József Otthona felvételt
hirdet az alábbi munkakörbe:
szakképzett ápoló, szociális-
gondozó. Jelentkezés e-mail-
ben a hidegh@index.hu vagy
személyesen (2030 Érd, Gyula
u. 39-47. időpontegyeztetés
a 06-23-365-627 telefonszá-
mon.

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

kereskedelmi szemlélet szükséges.
Érdeklődni: 06-20-490-6756 (H-P 8-17).
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Sóskúti üzemünkbe galván beta-
nított munkást keresünk önálló
bejárással. T:06-1-249-9837,
aerometal@gmail.com

Élelmiszerboltba eladót felve-

szünk. Telefon: 30/582-12-80.
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ÜZLET, IRODA

Érd Parkvárosban 12,5 nm-es rak-
tárhelység kiadó. Telefon: 06-
20/502-45-60.

33 nm-es üzlet -két helyiségből
álló- hosszú távra kiadó Érden
az Edit utcában. 30/232-80-63.
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Fő Feladatok:
• fejlesztési projektek keretében új töltetanyagok
kikísérletezése (réz és viaszok keveréke)
• mérések végzése és elemzése az erre
kialakított egyedi mérőgépeken
• fárasztásos tesztelések felügyelete, dokumentálása
• közreműködés az új termékek kifejlesztésében

elvárások:
precíz munkavégzés • számítógépes alapismeretek (world, excel)

Munkarend: hétfőtől péntekig egy műszak
Munkavégzés helye: Sóskút-ipari park

Munkáltató: KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.
Érdeklődését várom: 06-30-193-6342

E-mail cím: tamastemesvari@kerox.net

Technológusimunkakör betöltésére keresek

vegyész
végzettségű álláskeresőt (pályakezdőt is).

CSALÁDI HÁZ

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

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
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LAKÁS

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

VEGYES

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

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

Alig használt 4 db redőny
(1,75x1,50) ablakcsere miatt el-
adó. 06-20/38-018-76.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden a Postás telepen egy hölgy
részére, külön bejáratú, egy
szobás, összkomfortos lakás ki-
adó (közös udvar). 40.000,-
Ft+rezsi, kaució szükséges. Tel.:
23/369-285.

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

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



Február elsejével indul 
az internetes szavazás a 
város legszebb hölgyé-
re. Idén tizenkilenc érdi 
és környékbeli fiatal lány 
mérkőzik meg a koroná-
ért; a közönség nem-
csak a gálán, hanem az 
érdi médián keresztül, 
illetve a rendezvény 
honlapján is megismer-
kedhet velük. 

A virágos tavasz hangula-
tát idéző ruhák, finom smin-
kek, gyönyörű frizurák, sok 
mosoly – talán így lehetne 
pár szóban összefoglalni a 
2016-os Érd Szépe szépségki-
rálynő-választás múlt vasár-
napi fotózását. A tizenkilenc 
döntős hölgy a frizura és a 
smink szakszerű elkészítése 
után kétféle kollekciót öltött 
magára: farmert és pólót, il-
letve mintás felsőt és rövid, 
úgynevezett Dolly szoknyát. 
Bár képek csak e kétfajta ru-
hában készültek, a gálán ter-
mészetesen estélyiben is 
megcsodálhatjuk majd a lá-
nyokat.

– Az Érd Szépe versenyen 
nem mutatkoznak fürdőruhá-

ban a hölgyek. Abban is külön-
legesek vagyunk, hogy igyek-
szünk különféle stílusú, külse-
jű lányokat beválogatni a dön-
tőbe, hogy minél színesebb le-
gyen a verseny – mondta la-
punknak Tórizs Hajnalka, a 
III. Érd Szépe választás ver-
senyigazgatója, akit arról is 

kérdeztünk, milyen változáso-
kat terveznek a tavalyi rendez-
vényhez képest. 

– Újdonság, hogy a lányokat 
nemcsak honlapunkon keresz-
tül ismerhetik meg az érdeklő-
dők, hanem az Érdi Televízió-
ból is, mely a tizenkilenc dön-
tőssel készített beszélgetést is 
bemutatja majd. Ez azért is 
fontos, mert az érdi szépség-
verseny nemcsak a külsőről 
szól: mi a belbecset is figye-
lembe vesszük – hang-
súlyozta a versenyigaz-
gató.

Nemcsak a zsűrinek, 
hanem a közönségnek is 
módja nyílik rá, hogy 
megmutassa, melyik 
hölgyet tartja a legmél-
tóbbnak a különleges 
porcelánkorona viselé-
sére: az Érd Szépe 
facebook-oldalán febru-
ár elsejétől lehet majd 
szavazni. Az eljárás 
nem bonyolult: lájkolni 
kell magát az oldalt, 
majd a kedvencünk fotó-
ját.

– Tavaly sajnos sok 
probléma volt abból, 
hogy az oldal kedvelését 
sokan elfelejtették, csak 
a lányok fényképénél nyomtak 
a „tetszik” gombra, így a sza-
vazatuk nem volt érvényes. 
Idén szeretném felhívni min-
denki figyelmét erre a sza-
bályra – hangsúlyozta a ver-
senyigazgató.

A szavazóknak nem lesz 
könnyű dolguk: idén is nagyon 
szép hölgyek vetélkednek a ko-
ronáért. Vannak olyanok, akik 
már részt vettek fotózáson, 
vagy hasonló rendezvényen, 
és olyanok is, akiknek ez az 
első alkalom. Ez igazából nem 
számít: a színpadi szereplés-
hez szükséges képzést minden 
lány egyformán megkapja, és 
mindenki egyformán esélyes a 
koronára. 

– Nagyon fontos a szép já-
rás, és az, hogy biztonságo-
san mozogjanak magas sarkú 
cipőben. Idén Rábaközi And-
rea – aki korábban Magyaror-
szág egyik legismertebb mo-
dellje volt, most pedig e szak-

mában tanít – oktatja majd a 
lányokat a színpadi mozgás-
ra. A koreográfiát tőlem sajá-
títhatják el a döntősök; mind-
erre két próbanap áll rendel-
kezésükre. A február 20-i gá-
láig nagyon feszített lesz a 
program – árulta el Tórizs 
Hajnalka.

Bada Zoltán, a verseny ala-
pító-szervezője nagyon elége-
dett a verseny eddigi meneté-
vel; mint lapunknak elmondta, 

a megmérettetés már az 
egész régióra kiterjed, 
sok rangos támogatójuk 
van, a nagyközönség pe-
dig megszerette a ren-
dezvényt az elmúlt évek 
alatt. 

– Bár e konzervatív 
szépségkirálynő-vá-
lasztásnak megvannak 
a maga hagyományai, 
minden évben szeret-
nénk valami meglepe-
téssel előállni. Ezért 
idén új sztárfellépővel 
készülünk: Muri Enikő 
énekes lesz a gála ven-
dége – tudtuk meg Bada 
Zoltántól, aki elmondta 
azt is: a jegyek már kap-
hatók a művelődési köz-
pontban, illetve a Domi-

Tours irodában, 1500 forintos 
áron. 

– Vendégeinket nemcsak 
különleges műsorral, hanem 
bor- és tortakóstolóval várjuk 
– zárta szavait. 

n ÁdÁM KaTalIN

Magabiztosnak kell lenni
Szeretném megmérettetni magamat. Ha a szakértők 

úgy látják, hogy van helyem a szépségiparban, szívesen 
dolgoznék ezen a területen – mondta lapunknak a 19 
éves, grafikusnak tanuló Konkoly Bettina, aki Török-
bálintról jelentkezett. Ez az első szépségverseny, amin 
elindult.

– Nagyon érdekel ez a világ. A kifutó sajnos nem ne-
kem való, mivel ahhoz alacsony vagyok, de smink- vagy 
hajmodellnek örömmel elmennék. Úgy gondoltam, ez a 
verseny lehetne a kezdő lépés, ezért jelentkeztem – 
árulta el a 18 éves Kanti Krisztina, aki idén érettségizik 
Százhalombattán, és környezet-gazdaságtan szakirá-
nyon szeretne továbbtanulni.

A tizenkilenc éves, szintén idén végző Gáspár Orso-
lya barátnője biztatására jelentkezett. 

– Tavaly nem mertem kipróbálni magam, de idén úgy 
láttam: eljött az ideje. Tudni szeretném, hogy állok a 
többi lányhoz képest – mondta a fiatal lány, aki most 
fejezi be a középiskolát, és közigazgatást szeretne ta-
nulni, ugyanakkor szívesen modellkedne is.

– Egyszer részt vettem már egy fotózáson, de egy 
szépségverseny teljesen más: ez nem csak rólam szól, 
hanem a többi lányról is. Az, ha valakit több szép lány 
között királynőnek választanak, nagyon nagy dolog – 
hangsúlyozta.

A lányok valamit már az első fotózáson megtanultak: 
mint mondták, magabiztosnak, határozottnak kell len-
ni, és a legjobbat kell kihozniuk magukból.

Először találkoztak a III. Érd Szépe döntősei

Virágos, tavaszi hangulatot hoz a szépséggála
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A szavazóknak nem lesz könnyű dolguk: idén is nagyon szép hölgyek vetélkednek a koronáért

Finom sminkek, gyönyörű frizurák, sok mosoly


