
A dzsesszben nem az az érdekes, hogy mit, hanem az, hogyan?
Interjú Birta Miki dzsesszgitárossal, az ÉrdFM 101,3 műsorvezetőjével   n 4–5. oldal
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Két óvoda felújítását kezdhetik meg az idén

Önálló régió lett Pest megye
A Megyeházán ünnepélyes keretek között jelentették be 
az elszakadást. Érd tudatosan készül arra, hogy megye-
székhely legyen, T. Mészáros András polgármester szerint 
a településnek minden adottsága megvan. n 3. oldal

Közrendvédelmi bizottság alakult
A városban történt életellenes események egyre nyil-
vánvalóbbá tették, hogy a sport- és ifjúsági, továbbá a 
közrendvédelmi feladatokat indokolt kettéválasztani. 
Részletes közgyűlési tudósítás.  n 6. oldal

Érd kiváló diákjai
A kitüntetettek verseny- és tanulmányi eredményeire 
az egész város büszke lehet, hiszen nemcsak önmagu-
kat és saját iskolájukat, hanem Érdet is képviselik, és si-
kereikkel jó hírét viszik városunknak. n 21. oldal

Egy önkormányzati 
vizsgálatnak köszön-
hetően megváltozik a 
több évtizedes jogelle-
nes gyakorlat.

Megszűnik a szülők által 
hordott tisztasági csomag, 
pénzbeli hozzájárulást, 
úgynevezet „csoportpénzt” 
óvónő nem szedhet, befizeté-
sére kötelezni pedig a szülőt 
nem lehet. Érd egyébként fele-
más képet mutat az óvodák 
állapotát illetően: vannak 
korszerűek és jól felszereltek, 
és régi épületek, kényelmet-
len beosztással, a hetvenes 
években kialakított udvarral, 
kerti játékokkal. Ez utóbbiak-
ból kettő még ez évben meg-
újulhat, de a Modern Városok 
Program keretében újakat is 
építenek. Képünkön a Búvár 
utcai új óvoda látványterve. 
(Részletek a 7. oldalon.)

Ingyenkiszállítással!
Gyors, pontos
kiszolgálás.

Kalodában, rönkben
vagyömlesztve.

Fabrikett
bevezetőáron.

Érd, Felsőutca31/A
06309509816

www.tuzifaker.hu
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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.

Hivatalosan is különvált Pest megye a fővárostól, így 
több pénz jut útfejlesztésre, csapadékvíz-elvezetésre, 
agglomerációs közlekedésfejlesztésre 2020 után, 
mint eddig. A Megyeházán ünnepélyes keretek 
között jelentették be az elszakadást 2016. január 
29-én. A régió így a „hátrányos helyzetűek” közé 
került, ezért több uniós pályázati forráshoz juthatnak 
a települések.

Pest megye az uniós csatlako-
zás kezdete óta csak korlátozot-
tan jutott hozzá azokhoz a forrá-
sokhoz, amelyekre a tényleges 
fejlettségi szintjének megfelelő-
en jogosult lett volna, s amelyek-
re égetően szükség lenne a tér-
ség belső kohéziójának erősítése 
és versenyképességének javítá-
sa érdekében. A megye önálló 
régióvá válási törekvése az eddi-
giekben rendre kudarcot vallott. 
Ugyanakkor a régió egyben tar-
tása a korábbi időszakban nem-
zeti szinten előnyöket is jelentett 
Budapest forrásokhoz juttatása 
terén, hiszen Budapest fejlettsé-
gi mutatóit Pest megye „lerontot-
ta”, ily módon biztosítható volt 
az, hogy a főváros több EU-s fej-
lesztési forráshoz jusson.

 

Pest megye győzött
Tízéves harc eredményekép-

pen Pest megye győzött, így 1,2 
millió itt élő ember mondhatja 
magát nyertesnek – jelentette ki 
Vitályos Eszter, a Miniszterel-
nökség európai uniós fejleszté-
sekért felelős államtitkára, miu-

tán bejelentették: a főváros és az 
azt körülölelő megyéből álló ré-
gió kettéválik. Vitályos Eszter 
szerint a nyereséget igazolja, 
hogy 2007 és 2013 között a tér-
ségben 350 ezer forint/fő támo-
gatást sikerült elérni, mivel Bu-
dapest túl fejlett ahhoz, hogy je-
lentős mértékű uniós felzárkó-
zási támogatást kapjon. A többi 
régióban az átlag 930 ezer forint 
volt.

A hosszú ideje tartó viták nyo-
mán a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium tavaly tavasszal 
kezdte meg az előkészítő mun-
kát a különválás érdekében, en-
nek eredményeként született 
egy olyan tanulmány, amely se-
gített a kormánynak meghozni a 
támogató döntését – mondta 
Turóczy László gazdaságfej-
lesztésért és versenyképessé-
gért felelős helyettes államtit-
kár. A mostani, 2014–2020-as 
időszakban például mindössze 
50–70 milliárd forintnyi EU-s 
forrás kerülhet Pest megyébe, 
ami a különválással 700 milli-
árdra nőhet – fogalmazott a he-
lyettes államtitkár. Az önálló-

sággal járó pénzmennyiség óri-
ási fejlődést hozna a térség szá-
mára, amire szüksége is lenne, 
hiszen az elmúlt évek forráshiá-
nya látható nyomot hagyott: az 
óvodákban elfogytak a férőhe-
lyek, nincs minden településen 
általános iskola, ahol van, ott az 
épületek állagromlása és az inf-
rastruktúra elavultsága okoz 
problémát, miközben a helyi há-
ziorvosokra másfélszer annyi 
lakos jut, mint Budapesten. Ez-
zel párhuzamosan nem tudták 
fejleszteni a közlekedési rend-
szert sem, így elmondható, hogy 
a megyei vasúthálózat lényegé-
ben a XIX. század óta változat-
lan, a vasúti pályaudvarok álla-
pota pedig kevés kivételtől elte-
kintve „drámai színvonalú”. Fo-
lyamatosan romlik az utak álla-
pota is, ami szinte már a bizton-
ságos közlekedést fenyegeti. 
Mindezek ellenére Pest az 
egyetlen magyarországi megye, 

ahol nő a lakosságszám, ám ezt 
a növekedést egyre kevésbé bír-
ja el a csatornarendszer.

Egyszerűbb  
érdekképviselet

Szabó István, Pest Megye Ön-
kormányzatának elnöke az Érdi 
Újságnak úgy nyilatkozott, 
hogy egy óriási összefogásnak 
és hosszú évek munkájának 
eredménye, hogy különvált Bu-
dapest és a megye. A döntés ér-
telmében Pest megye 2020 után 
átkerül a kevésbé fejlett régiók 
kategóriájába, és többletforrás-
hoz jut a 2021-ben kezdődő fej-
lesztési ciklusban – mondta az 
elnök, s az előnyök között emlí-
tette, hogy az uniós forrásokhoz 
szükséges hazai társfinanszíro-
zás mértéke 50 százalékról 15-
re csökken, a támogatható tevé-
kenységek a kevésbé fejlett régi-

ókéval egyezőek, a jelenlegihez 
képest bővebbek lesznek, válto-
zik a támogatásintenzitás, egy-
szerűbben lesznek érvényesít-
hetők a megye fejlesztési érde-
kei. A megnövekedett fejlesztési 
források és a kedvezőbb támo-
gatási feltételek nagyobb esélyt 
adnak Pest megye leghátrányo-
sabb helyzetű térségeinek fel-
zárkózására. Szabó István sze-
rint mindenki nyer és Budapest 
sem kerül hátrányos helyzetbe, 
s mint fejlett régió továbbra is 
megkapja a támogatást. Az Eu-
rópai Unióban van egy olyan el-
járásrend, miszerint a fejlett ré-
giók szomszédos területei, ame-
lyek a konvergenciarégiókhoz 
csatlakoznak, azok magasabb 
támogatási arányban részesül-
nek. Ez azt jelenti, hogy lesznek 
Budapestnek olyan kerületei, 
amelyek több pénzhez juthat-
nak arányaiban, mint most.

Erősödhet  
Érd gazdasága

Az ünnepélyes bejelentésen 
részt vett Simó Károly alpol-
gármester (Fidesz–KDNP), aki 
elmondta, hogy már 2000-ben 
elindult az önálló régióvá válás 
gondolata T. Mészáros András 
javaslatára. Majd hosszas ellen-
állás után 2011-ben indult el egy 
újabb munka, mely során Pest 
megye és az érdi önkormányzat, 
valamint a Nemzetgazdasági 
Minisztérium szakemberei el-
kezdték kidolgozni a különvá-
lásról szóló szakmai anyagot. 
Az alpolgármester szerint a 
mostani döntés arra ad lehető-
séget, hogy a 2021-től induló idő-
szakban az uniós források ren-
delkezésre állása mellett a sta-
tisztikai régió különválásával 
az egyéb támogatásintenzitá-
sok is megemelkedhetnek, s ez 
Érd számára mindenképpen 
előnyökkel jár a helyi gazdaság 
fejlődése szempontjából. n BNYH

Ünnepelt a megyei közgyűlés

Önálló fejlesztési régió lett Pest megye
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Százmilliárdok juthatnak az önálló Pest megyének
Akár százmilliárdokkal gazdagodhat Pest megye a következő európai 
uniós költségvetési ciklusban – jelentette ki a Magyar Időknek Érd pol-
gármestere. T. Mészáros András ezt annak kapcsán mondta el, hogy a 
Pest Megyei Közgyűlés pénteki ülésén bejelentették: a kormány döntése 
értelmében Pest megye önálló régióvá válik.

A politikus elmondta, hogy a 
megye élén állt, amikor 1999-
ben megalakult a Közép-ma-
gyarországi régió. – Már ak-
kor látszott, hogy ha majd az 
Európai Unió tagjai leszünk, 
akkor a Budapesttel közös ré-
gió miatt Pest megye sérülni 
fog. Ennek az volt az oka, hogy 
miközben a főváros jócskán az 
átlag európai uniós fejlettségi 
szint felett állt, Pest megye az 
egy főre jutó GDP alapján alig 
érte el az ötven százalékot. A 
kettő együtt azonban 75–80 

százalékot tett ki, így esélyünk 
sem volt a kohéziós és struktu-
rális alapok megszerzésére – 
emlékezett vissza az érdi pol-
gármester. Hozzátette: meg-
próbálták meggyőzni a döntés-
hozó politikusokat, hogy a fő-
várost és a megyét külön kell 
választani, 2001-ben még egy 
helyi népszavazást is ki akar-
tak írni emiatt, de sem ők, sem 
az utódok nem jártak sikerrel, 
mostanáig.

T. Mészáros András rámu-
tatott arra, hogy a különvá-

lás ellenére csak a következő 
európai uniós költségvetési 
ciklusban lehet realitása an-
nak, hogy Pest megye ko-
moly, akár százmilliárdos 
forrásokhoz jusson. Ennek 
oka, hogy ebben a hét évben 
még az eddigi felállás alap-
ján osztják a támogatásokat, 
így 2020-ig terveznek és fel-
készülnek a következő cik-
lus pályázataira. – A kor-
mány nagyon sokat tesz 
azért, hogy ha az európai 
uniós források kevesek is, a 

Modern Városok Program-
mal segítse a megyei jogú 
városokat. Ebben Érdnek 
2020-ig körülbelül 40 milli-
árd forint jut – hangsúlyozta 
T. Mészáros András. Hozzá-
fűzte: a fejlesztésekkel Érd 
tudatosan készül arra, hogy 
legkésőbb 2030-ra Pest me-
gye székhelye legyen, ami-
hez a polgármester szerint a 
településnek minden adott-
sága megvan. A következő 
években pedig mindent meg-
tesznek azért, hogy ideális 
megyeszékhellyé válhassa-
nak. Érd első embere szerint 
a Modern Városok Program-
ban a településnek jutó kö-
rülbelül 40 milliárd forint 
garancia lehet erre.

(Forrás: Magyar Idők/
Borsodi Attila)

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

Tízéves harc ért véget. Turóczy László, Vitályos Eszter és Szabó István bejelentik Pest megye régió különválását
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Egy kamaszkori születésnapi ajándékkal kez-
dődött, szerelem lett belőle, amellyel bejárta a 
világot, legendákkal zenélhetett. Kiment Ame-
rikába szerencsét próbálni, ám végül hazajött, s 
itt találta meg számításait. Birta Miki dzsesszgitár-
előadóművész, zeneszerző, hangszerelő, főiskolai 
tanárral, az Érd FM 101,3 Jazzpresszó című műso-
rának műsorvezetőjével beszélgettünk.

n Vultur Csaba

– Van egy nálad négy évvel 
idősebb bátyád, akinek ha-
tására eredetileg rockzenét 
hallgattál…

– A nyolcvanas évek elejére 
tehető ez a történet, mindig az 
ő csapatukkal lógtam, szeret-
tem volna idősebbnek látsza-
ni, mint amennyi vagyok. Ak-
koriban a magyar zenekarok 
közül a Hobo Blues Band, a 
Beatrice ment, és jártunk ki a 
Tabánba, alig tíz-tizenegy 
évesen. A rockzene rajtuk ke-
resztül volt rám hatással, 
majd meghallottam az AC/DC 
zenekart, s az nekem villám-
csapás volt. Érdekes, hogy a 
magyar zenekarok közül a 
Beatrice tetszett a legjobban, 
később pedig olvastam egy in-
terjúban: a rock korszakos 
Beatrice zenei apropója egy 
AC/DC-szerű riffes zenét 
akart csinálni, így volt valami 
közös a két zenében, ami ne-
kem tetszett.

– Hogy lett ebből dzsessz?

– 14–15 évesen kezdtem ko-
molyan venni a zenélést, és 
minden mást elhanyagoltam. 
Amikor megkaptam az első 
gitárt, nem az érdekelt, hogy 
el tudom-e játszani az AC/DC 
vagy a Beatrice számait, ha-
nem rögtön az, hogy én mit 
tudok kitalálni. Mindig ma-
gamat kerestem a hangsze-
ren. Az improvizáció – ami a 
dzsessznek egy alapköve, ez 
működteti – közös azzal, 
hogy kreatív módon tudsz 
gondolkodni a hangszeren, 
abban a pillanatban születik 
meg, amit te szeretnél. Addig 
rajzoltam, általános iskolá-
ban is mindenki azt hitte, 
hogy belőlem valami grafi-

kusféle lesz, mert a képző-
művészetire mentem felvéte-
lizni, de amikor megjött a gi-
tár, az egészet elfelejtettem. 
Mindenki kétségbe volt esve, 
hogy ez a gyerek elveszett, 
annyira csak a gitár érde-
kelt. Édesanyám ekkor azt 
mondta nekem: rendben, 
fiam, ha ezt akarod csinálni, 
akkor csináld, de csináld 
rendesen! Elmentem hát egy 
zeneiskolába, s szerencsére 
nagyon jó helyre kerültem, a 
belvárosi Zeneoktatói Mun-
kaközösségbe, a Vármegye 
utcában. Itt egy szuperjó ta-
nárom volt, aki nemcsak ta-
nított, hanem közösségi 
programokat is szervezett, 
így eljuttatott bennünket kü-
lönböző koncertekre. Ha jött 
Magyarországra olyan elő-
adó, akkor szólt, hogy erre 
meg erre el kell menni. Ti-
zenöt-tizenhat éves kamasz-
ként fogékony korban vol-
tam, mindent elfogadtam, 
amit ő mondott nekem. Ak-
kor hallottam először Al Di 
Meolát a Kisstadionban, 
mentem Keith Jarrett zongo-
rista koncertjére az Erkel 
Színházba, vagy épp 180-as 
csoportot hallgattam a Zene-
akadémián. Biréli Lagrène, 
egy fantasztikus gitáros ’86-
ban, ’87-ben itt játszott Ma-
gyarországon az ELTE 
dzsesszklubjában – kamasz-
fejjel egy komoly fertőzés volt 
nekem.

– Több szabadságot ad a 
dzsessz, mint a rockzene?

– Teljes szabadságot. Miles 
Davis mondta azt, hogy a 
dzsesszben nem az az érde-
kes, hogy mit, hanem az, 
hogy hogyan! Egy dzsessz-
előadóművész kétszer nem 
játszik el ugyanúgy egy dalt, 

ez nekem vonzó volt. A kifeje-
zésmód, a dzsesszzenészek 
komplex játéka elvarázsolt. 
Virtuóz, jól szól, igaz, nem ér-
tettem belőle semmit, csak 
szerettem volna érteni.

– Azóta megtanultad, sőt 
már tanítod is.

– Jelen pillanatban a szé-
kesfehérvári Kodolányi Já-
nos Főiskola művészeti tan-
székén tanítok 2007 óta. 
Egyébként meg huszonöt 
éve.

– Milyen élmények értek az 
Egyesült Államokban, ahol 
egy évig éltél? A dzsessz mást 
jelent ott, mint itt?

– Ez a műfaj onnan ered. A 
világ bármely pontján, aki a 
dzsesszel foglalkozik, an-
nak Amerika egy olyan hely 
lesz az életében, ahova sze-
retne eljutni, kicsit belesza-
golni, milyen is ott. Ez velem 
sem volt másként, először 
1996-ban jártam kint, aztán 
később 1999-ben egy évig él-
tem a családommal New 
Yorkban. Ez nekem egy nagy 
tanmese volt. Mi még a szep-
tember 11-i terrorcselekmé-
nyek előtt voltunk kint, ezt 
azért mondom, mert azóta 
nagyon megváltozott min-
den, kifejezetten New York-
ban. A helyzet az, hogy nem 
mindegy, hova születik az 
ember, de ezt csak akkor 

érzi, ha kipróbálja magát 
máshol. Ha elmegyünk Ame-
rikába, nagyon sokféle kör-
nyezetbe juthatunk, tanuló-
vízummal más szituációba 
kerülhetünk, mint turista-
ként vagy dolgozóként. 
Nincs helyismeretünk és be-
kerülünk egy közösségbe, 
ami egyáltalán nem biztos, 
hogy kompatibilis a terve-
inkkel. De felvetődik a kér-
dés, hogy mennyi idő telik el 
ahhoz, hogy az egyik közös-
ségből tovább tudjunk lépni 
a másikba? Ez egy törvény-
szerűség, hisz lehet bárki, 
bármennyire profi, el kell 
telnie, ki tudja mennyi idő-
nek, hogy a szakmában sze-
replő emberek telefonjába 

bekerüljön a számunk és al-
kalmanként minket hívja-
nak. Ha valaki szakmailag 
jó, azt mindenhol elismerik a 
világon, de nem azért nem 
tudtam gyökeret verni Ame-
rikában, mert szakmai kifo-
gások lettek volna, hanem 
azért, mert kívülálló voltam. 
Aztán amikor hazajöttünk, 
velem minden olyan dolog 
megtörtént, amiről azt hit-
tem, hogy csak Amerikában 
történhetett volna. Nem tud-
tam elképzelni, hogy Ma-
gyarországon olyan ameri-
kai zenészekkel játsszak 
vagy készítsek velük lemezt, 
turnézzak, akiknek a zené-
jén felnőttem, akik példaké-
peim voltak.

– Ez mégis Magyarorszá-
gon sikerült.

– Inkább úgy mondanám, 
hogy Európában. Itt lakom, 
de sokat járok zenélni len-
gyelekkel, rajtuk keresztül 
pedig amerikai zenészekkel. 
Az, hogy a mai napig azt a 
munkát csinálom, amit sze-
retek, itthon sikerült megva-
lósítani. Nem mintha itthon 
könnyű lenne a helyzetünk, 
mert egyáltalán nem az, de 
azok az előnyök, hogy itt 
születtem, itt szocializálód-
tam, itt nőttem fel, hiányoz-
nak Amerikából, szinte pó-
tolhatatlanul.

– Mit hoztál magaddal on-
nan?

– Volt egy civil foglalkozá-
som, adódott egy lehetőség, 
így mellette próbáltam ze-
nélni. Játszottam Manhat-
tanben, a Sohóban, a 
Bleecker Streeten, az Elbow 
Room nevezetű helyen, ahol 
annak idején Bob Dylan, 
Jimi Hendrix és hasonló for-
mák játszottak. Addigra 
Magyarországon megjelent 
az első lemezem, amit vit-
tem magammal és osztogat-
tam. Sokáig nem volt rálátá-
som, hogy mi történik, az-
tán amikor Európában le-
gendás amerikai zenészek-
kel játszhattam együtt, ak-
kor nem volt már bennem 
sem félsz, sem kelet-európai 
kisebbrendűség, bizonyítási 
vágy, mert azt éreztem, 
hogy az amerikai zenészek 
partnernek tekintenek, és 
nekem csak az a dolgom, 
amit egész életemben csi-
náltam: gyakoroltam, gya-
koroltam, g yakoroltam 
azért, hogy ha egyszer úgy 
adódik, akkor azt adjam, 
ami vagyok! Ebben az egy 
év amerikai lét nagyon so-
kat segített.

– Miért tartod fontosnak, 
hogy tanítsd is a zenét?

– A húszas éveim elején, 
azaz nagyjából huszonöt éve 
kezdtem tanítani. A zenész-
ség egy olyan foglalkozás, 
ami életpályaszerűen nem 
működik, tehát nincs meg az 
intenzitása, hogy valaki ze-
nészként megéljen. Valami-
kor volt ilyen, talán nagyon 
kevesen vannak is ilyenek, 
de ez a szakma egy hullám-
vasút, amiben van fent és van 
lent, ezek a periódusok el-
tarthatnak négy, öt, de akár 
tíz évig is, de olyan nincs, 
hogy valaki folyamatosan a 
zenélésből él. Ilyenkor több 
lábon kell állni, húszéves ko-
romban felismertem azt, 
hogy egy zenész számára a 
tanítás az a lehetőség, ami 
adott, hogy az ilyen periódu-
sokat áthidalja. Az évek 
alatt nagyon megszerettem 
a tanítást, nemhogy megsze-
rettem, hanem misszióként 
tekintek rá, ugyanis saját 
kultúránk megőrzése sze-
rintem most fontosabb, mint 
évtizedekkel ezelőtt. Egye-
dül nem tudom megváltoz-
tatni a dolgokat, de ha a ta-
nítványoknak a megfelelő 
szellemiséget adom át, ak-
kor jó dolgot teszek. A 
JazzPresszóban beszélget-
tem sok más muzsikussal, 
mint például Ed Neumeister-
rel, aki szerint a zeneisko-
lákból csak elenyésző száza-
lék lesz zenész. Mi lesz a 
többiekkel? Belőlük lesznek 
a zeneszerető, koncertre lá-
togató emberek. Ezt tanár-
ként fel kell tudni ismerni, 
nem kell mindenkiből min-
denáron zenészt faragni.

– Történt egy olyan dolog 
az életedben, ami téged vál-
toztatott meg. Te azt mond-
tad, hogy találkoztál Jézus-
sal.

– Ez szintén kamaszko-
romra tehető, akkorra, ami-
kor belebonyolódtam a 
dzsesszbe. Vannak embe-
rek, akik sosem tesznek fel 
kérdéseket maguknak, én 
pedig felnéztem az égre és 
irracionálisnak tűnt az a 
gondolat, hogy az emberi-
ség évmilliárdokon keresz-
tül csupa véletlen egybe-
esés folytán, az evolúción át 
fejlődött ki. Számomra nem 
akart összejönni az a kép, 
hogy ez a véletlen műve len-
ne, sokkal logikusabb volt 
nekem, hogy valószínűleg 
ez egy tudatos tervezés 
eredménye. Én nem kaptam 
semmilyen vallásos neve-
lést, egyszerűen elkezdett 

érdekelni a dolog. Viszony-
lag gyorsan eljutottam egy 
református gyülekezetbe, 
Pasarétre. Soha nem felej-
tem el, amikor életemben 
először bementem az isten-
tiszteletre, akkor egy olyan 
bácsi prédikált, aki által azt 
éreztem, hogy otthon va-
gyok, ez az, amit kerestem, 
így évekig rendszeresen 
oda jártam. 1992 májusában 
pedig – úgy szokták monda-
ni – megtértem. Úgy példá-
zom, hogy Isten olyan, mint 
egy rádió. Folyamatosan 
sugározza az adást, és amíg 
valakinek ki van kapcsolva 
a rádiója, addig nem hallja, 
de abban a pillanatban, 
amikor bekapcsolja, hallha-
tóvá válik. Nekem ez a bizo-
nyos rádió 1992 májusában 
lett bekapcsolva, onnantól 
kezdve hallom az adást. Így 
házasodtam, választottam 
családot. A munkám, a ze-
nélés, a tanítás és minden 
más erről szól, ennek a szol-
gálatában. Nálam az öröm-
szerzés az elsődleges cél, 
olyan élményt adni az em-
bereknek, amitől jobban ér-
zik magukat – legalább arra 
a pár órára.

– Játszol istentiszteleteken?

– Nem, most éppen gyüle-
kezetváltásban vagyunk, 
mert tizenkét éve lakunk Ér-
den, de Budapestre, a Béke 
úti Szabad Evangélium Gyü-
lekezetbe jártunk. Amikor 
kijöttünk Érdre, nem akar-

tuk otthagyni és visszajár-
tunk. Ott zenéltem, de most a 
g yülekezetváltás kicsit 
nyögvenyelősen megy. Van 
itt Érden egy fantasztikus 
baptista gyülekezet, oda 

sokszor elmegyünk, de a vál-
tás még nem történt meg. 
Ráckeresztúron van egy re-
formátus működtetésű 
drogrehabilitációs intézet, 
ahova fiatalok mennek le ti-
zennégy hónapra, akik le 
akarnak szokni a drogról, 
ide mindig elmegyünk, és 
zenés műsorral készülünk a 
családommal már ötödik éve 
minden karácsonykor.

– Ezek szerint az egész csa-
lád zenél?

– Igen (nevet). Ebben nőt-
tek fel a gyerekek. Vannak 
olyan szülők, akik nem en-
gedik a gyereket focizni, 
amíg nem tanulta meg a 
skálát oda-vissza, és pofont 
kap, ha nincs meg, és van-
nak azok a szülők, akik nem 
ilyenek. Nekem olyan gye-
rekkorom volt, hogy nem 
voltam presszionálva, kény-
szerítve, így a gyerekeim-
nek én is megadtam a lehe-
tőséget. Totyogó pelenká-
sok voltak, amikor vittem 
őket színházba, színpadra, 
stúdióba, koncertekre, egy-
szóval mindenhova. Egy 
gyerek természeténél fogva 

nyitott mindenre, így ők 
már korán megismerkedtek 
a hangszerekkel és ebbe 
nőttek bele, aztán az egyik 
elkezdett zongorázni, a má-
sik basszusgitározni.

– Büszke vagy?

– Nagyon. Azért is, mert 
nemrég a tizennyolc éves 
nagyfiam punkzenekara be-
jutott a Talentométer döntő-
jébe, másodikak lettek.

– Elég világjárt ember 
vagy, járod Európát, de Ér-
den hajtod álomra a fejed. 
Mennyire van rálátásod, 
időd, kíváncsiságod arra, 
hogy itt mi történik?

– Nekem sokáig fejtörést 
okozott, hogy mivel kéne 
megőriznünk saját kultú-
ránkat. Mivel művészember-
ként élek ebben az ország-
ban, felelősségem is van, vi-
szont én is kamaszként már 
olyan kultúrát szívtam ma-
gamba, ami nem volt ország-
hoz köthető, ez már globális 
kultúra. Ezzel együtt az in-
formáció felgyorsulásával, 
az internettel természetessé 
vált, hogy a kultúrák össze-
folynak. Ami biztos, hogy az 
identitásunk a nyelv, de a ze-
nei identitásunkat, a magyar 
népzenei elemeket már ötvö-
zik, fúziós zenékben hasz-
nálják, és jó zenéket csinál-
nak, de azok nem autentiku-
sak. Az autentikus zene 
egyetemes érték, őrizni kell, 
de már ez múzeumban van. 
Hiú ábránd azt hinni, hogy 
ez valaha ki fog onnan kerül-
ni, mégpedig azért, mert a 
népzene akkor volt napi 
zene, amikor a kultúra része 
volt – az volt a legnépsze-
rűbb, mert nem volt más. Ma 
ezt nem tudjuk megtenni, 
mert mindenkinek megvan a 
saját ízlése. Látszik, hogy a 
zene felhígul, igénytelenné 
is válhat, bár ez régen is 
megvolt, csak az arányok 
voltak mások. Specifikusan 
Érden – az én tizenkét éves 
tapasztalatom alapján – az 
alapvető probléma az volt, 
amit még most sem tudott ki-
nőni a város, hogy közel va-
gyunk Budapesthez, a lakos-
ság jelentős része aludni jár 
haza. Egy komoly feladat azt 
elérni, hogy ne csak a háló-
szobánkként tekintsünk 
Érdre, hanem úgy gondol-
junk erre a városra, ahol 
olyan programok vannak, 
amire rezzen a lakosság, 
építi a közösséget.

BIRTa MIKlÓS 1970. március 16-án született Budapesten, 
nős, három gyermek édesapja. Dzsesszgitár-előadóművész, 
zeneszerző, hangszerelő. Tanár a Kodolányi János Főiskolán, 
emellett az Érd FM 101.3 Jazzpresszó című műsorát vezeti 
minden csütörtökön 19 órától. A Budapest Jazz Orchestra 
tagja. Három önálló lemeze jelent meg. További informáci-
ók: www.mikibirta.blogspot.hu.

Beszélgetés Birta Miki dzsesszgitár-előadóművésszel

„Mindig magamat kerestem a hangszeren”

Az improvizáció, hogy kreatív módon tudsz gondolkodni a hang-
szeren, abban a pillanatban születik meg, amit szeretnél
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HÍRHASÁB

Ügyfél-elégedettség
Hat éve működik a Pol-

gármesteri Hivatalban egy 
minőségbiztosítási rend-
szer, melynek egyik kötele-
ző eleme az évenkénti ügy-
fél-elégedettség mérés. 
Legutóbb a lakosság köré-
ben végeztek vizsgálatot, 
amiben arra kérték az érdie-
ket, hogy értékeljék a Pol-
gármesteri Hivatal munká-
ját. A válaszok alapján a la-
kosság többsége alapvető-
en elégedett volt, bár sokan 
kifogásolták, hogy Parkvá-
rosban nincs kihelyezett 
ügyfélfogadás. Az idei év-
ben arra vonatkozóan ké-
szül felmérés, hogy a képvi-
selők, a külső bizottsági ta-
gok és a nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők ho-
gyan értékelik a köztisztvi-
selőkkel való munkát és 
kapcsolattartást.

Új munkahelyek
A Modern Városok Prog-

ram végrehajtásával össze-
függő többletfeladatok, a 
közterületek rendjének biz-
tosítása, valamint a város-
rendészeti feladatok ellátási 
színvonalának jelentős 
emelése érdekében 7 új ál-
láshellyel megemelik a Pol-
gármesteri Hivatal létszá-
mát. Öt embert vesznek fel 
közterület-felügyelői mun-
kakörbe, további két sze-
mélyt pedig a megnöveke-
dett fejlesztési feladatok el-
látására fognak alkalmazni 
az irodákban. Jelenleg 8 fő 
közterület-felügyelő lát el 
területen munkát, de a jö-
vőben minden választóke-
rületbe jutni fog egy mun-
katárs, ezzel is biztosítva a 
nagyobb közbiztonságot.

Pályázati kiírás
Újra megpályáztatják a 

Szepes Gyula Művelődési 
Központ igazgatói munka-
körét. T. Mészáros András 
polgármester reményét fe-
jezte, hogy végre megtalál-
ják az új vezetőt, hiszen ko-
rábban már kétszer meghir-
dették az állást, amire olyan 
szakember jelentkezését 
várják, aki felsőfokú közmű-
velődési végzettséggel és 
szakképzettséggel, vagy 
nem szakirányú egyetemi 
végzettséggel, valamint fel-
sőfokú szakirányú munka-
köri szakvizsgával rendel-
kezik, és legalább ötéves 
szakmai gyakorlata van.

Városunk közgyűlése janu-
ár utolsó csütörtökén megtar-
totta a 2016-os esztendő első 
rendes ülését, amelyen 19 na-
pirendi pontot tárgyalt a testü-
let. A képviselők létrehoztak 
egy új közrendvédelmi bizott-
ságot, rendeletet alkottak a 
vállalkozásoknak nyújtandó 
támogatások feltételrendsze-
réről s  döntöttek a Modern 
Városok Programot érintő kér-
désekben is.

A közgyűlés elsőként egy, a 
közrendvédelemmel foglalko-
zó bizottságot hozott létre. Az 
indoklás szerint az utóbbi idő-
szakban a városban történt 
életellenes események alapján 
egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy a sport és ifjúsági, továb-
bá a közrendvédelmi feladato-
kat indokolt lenne kettéválasz-
tani. Erre tekintettel indítvá-
nyozta T. Mészáros András 
polgármester a közrendvédel-
mi bizottság létrehozását, 
mely elnökének Tekauer Nor-

bertet (Fidesz–KDNP), tagjá-
nak Mórás Zsoltot (Fidesz–
KDNP), nem képviselő tagjá-
nak pedig Zsombik Zsoltot 
(Jobbik) választották meg. A 
napirend tárgyalása során ko-
moly vita alakult 
ki a baloldali frak-
ció és a közgyűlés 
többi tagja között 
a bizottság össze-
tételéről, ám végül 
13 igen szavazat-
tal döntöttek a lét-
rehozásáról.

A képviselők 
rendeletet alkot-
tak a vállalkozá-
soknak nyújtandó 
támogatások feltételrendsze-
réről is. A „de minimis” támo-
gatások esetében a 15 millió 
forint alatti szerződésekben a 
polgármester a szakbizottsá-
gok javaslatai alapján dönthet. 
Szűcs Gábor (MSZP–DK–
Együtt) módosító indítványt 
nyújtott be annak érdekében, 

hogy ne a polgármester hatás-
körébe kerüljön a kisebb ösz-
szegű támogatások eldöntése, 
hanem a pénzügyi bizottság 
legyen az a fórum, ahol hatá-
roznak. A módosító indítványt 

azonban a közgyűlés elutasí-
totta, mivel a szakbizottságok 
úgyis megtárgyalják majd az 
összes előterjesztést.

A Modern Városok Program 
keretében meghirdetett fej-
lesztések közül a Papi földek 
elnevezésű területen tervezett 
víztározó létrehozásához 
szükséges a jelenleg a Magyar 
Állam tulajdonában álló, a te-
rületet átlósan átszelő, Sulák 
patakba torkolló Érd-Diósdi 
mellékág önkormányzati tu-
lajdonba vétele. A képviselők 
egyhangúlag támogatták a ja-
vaslatot, így az önkormányzat 
tervei szerint a záportározóból 
kialakított tó 2017-től vízi sza-
badidőparkként állna az érdi-
ek rendelkezésére.

A közgyűlés döntése értel-
mében az önkormányzat tagi 
kölcsönt nyújt az Érd és Térsé-
ge Hulladékkezelő Nonprofit 
Kft. részére az illegális hulla-

dékok felszámolására. Koráb-
ban az önkormányzat éves 
szinten rendelte meg a közte-
rületen lerakott illegális hulla-
dék elszállítását a cégtől. Dr. 
Bács István alpolgármester 
(Fidesz–KDNP) az ülés után 
elmondta, ez azért előnyös 
megoldás, mert ha a vállalat a 
központi költségvetésből ré-
szesül kompenzációban, azt 
vissza tudja fizetni az önkor-

mányzatnak, míg 
ha támogatásként 
kapná meg, úgy 
csupán az ÉTH 
nyereségét növel-
né.

A törvény értel-
mében a jegyző-
nek évente be kell 
számolnia köz-
gyűlésnek a Pol-
gármesteri Hiva-
tal tevékenységé-

ről. A beszámoló célja, hogy 
számot adjon az általuk vég-
zett munkáról, bemutassa a 
szervezetet ért kihívásokat, és 
alapjául szolgáljon mindazon 
döntéseknek, melyek a hivatal 
jövőbeni működésének biztosí-
tásához nélkülözhetetlenek. 
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsé-
bet jegyző elmondta, hogy a 
tárgyalt anyag szinte teljes 
képet ad az Érdi Polgármeste-
ri Hivatal sokrétű és szerte-
ágazó tevékenységeiről, s 
megköszönte munkatársai 
előző évben nyújtott kimagas-
ló munkáját. A  képviselők 
mindannyian igennel szavaz-
tak a beszámolóra.

A testület ezt követően elfo-
gadta a bizottságok beszámo-
lóit, s végül zárt ajtók mögött 
döntöttek a Helyi Választási 
Bizottság tagjának megvá-
lasztásáról.

n BNYH

Az ünnepség kezdete előtt 
történt tragikus haláleset 
miatt január 22-én a Szepes 
Gyula Művelődési Központ-
ban idén elmaradt váro-
sunkban a magyar kultúra 
napja tiszteletére meghirde-
tett ünnepi rendezvény, így 
az ez alkalomból tervezett 
elismerések és jutalmak ün-
nepélyes átadására a köz-
gyűlés januári 28-ai ülésé-
nek napirendje előtt került 
sor.

Elsőként a Magyar Írószö-
vetség és Érd Megyei Jogú 
Város által közösen alapított 
Bella István irodalmi díjat 
adta át Csontos János költő, 
az írószövetség tagja és 
T.  Mészáros András, Érd 
polgármestere Ughy Szabi-

na költőnek. Ez az elismerés 
annak a költőnek adomá-
nyozható, aki munkásságá-
ban kötődik nemzeti irodal-
munk értékes hagyományai-
hoz, így Bella István 
munkásságának szelle-
miségéhez is, és olyan 
fiatal vagy a középnem-
zedékhez tartozó alko-
tó, aki a költői, műfordí-
tói pályáján már jelentős 
eredményeket ért el, de 
még nincs kellő elis-
mertsége. Ughy Szabina 
immár a kilencedik a 
Bella István-díjas ifjú 
költők sorában, és mint 
mondta, óriási megtisz-
teltetés számára ez a 
kitüntetés, mert nagyon 
szereti a névadó költő 

verseit. (Ughy Szabina mun-
kásságáról bővebben a 8. ol-
dalon.)

Érd város Csuka Zoltán-
díját az idén Gáborné Har-

mat Aliz, a Szirmok Városi 
és Pedagógus Női Kar kar-
nagya vehette át. Ez az elis-
merés azoknak adományoz-
ható, akik a település köz-

művelődésben, valamint 
a kulturális élet szerve-
zésében gyakorlati tevé-
kenységükkel, kezde-
ményezéseikkel és ered-
ményes munkásságuk-
kal szolgálják és színe-
sítik a város életét. Gá-
borné Harmath Aliz kö-
szönetét kifejezve ki-
emelte: az elismerés 
megerősítés számára, 
hogy jó úton halad, és a 
nemes célokért érdemes 
küzdeni a mindenna-
pokban!

n BE

Egy önkormányzati vizsgálatnak köszönhetően megváltozik a több 
évtizedes óvodai gyakorlat: megszűnik a szülők által hordott tisztasági 
csomag – az óvodák a szükséges dolgokat önkormányzati forrásból 
szerzik be. Pénzbeli hozzájárulást, ún. „csoportpénzt” óvónő nem szed-
het, befizetésére kötelezni pedig a szülőt nem lehet.

Tisztasági csomag – ki ne 
ismerné ezt a kifejezést? 
A szüleink is havonta vitték 
az óvodába, mi is ugyanígy 
teszünk a saját csemetéink 
esetében. Papír zsebkendő, 
folyékony szappan, vécépa-
pír, szalvéta, fogkrém és fog-
kefe kerül rendszerint a cso-
magba, de előfordul olyan 
óvoda is, ahol fertőtlenítő-
szert, öblítőt és mosóport is 
kértek a szülőktől – törvény-
ellenesen. Tisztasági cso-
magot ugyanis nem kérhet 
az óvoda, ahogy csoport-
pénzt sem szedhetnek az 
óvónők – tudtuk meg dr. 
Bács István alpolgármes-
tertől (Fidesz–KDNP).

– Tavaly ősszel átfogó el-
lenőrzést hajtott végre az 
önkormányzat a városi óvo-
dákban: az adminisztráció-
tól a felszerelésig mindent 
átvizsgált a fenntartó. A 
Kincses óvodai tömbben 
mindent rendben találtunk, 
a Szivárvány óvoda néhány 
tagintézményében viszont 
nem a törvényes eljárást kö-
vették: az óvónők ugyanis 
csoportpénzt szedtek a szü-
lőktől. A gyerekek kulturális 
és sportprogramjaihoz lehet 
kérni eseti hozzájárulást, de 
befizetésére kötelezni sen-
kit nem lehet, és a megsza-
vazott összeget csakis szülő 
szedheti be – az óvónő kezé-
be pénzt adni nem szabad. A 
szülői munkaközösség pe-
dig köteles elszámolni a be-
szedett összeggel – hangsú-
lyozta Bács István, hozzáté-
ve: az anyagi hozzájárulás 
másik módja, ha a szülők az 
intézmény alapítványának 
számlájára fizetik be a fel-
ajánlott összeget, például 
azzal a céllal, hogy az óvoda 
új kerti játékot vegyen.

– Az óvoda tisztasági cso-
magot sem kérhet a szülőktől, 
főleg nem tisztítószereket, öb-
lítőt vagy mosóport, ahogy ez 
például a Kisfenyves óvodá-
ban előfordult. Minden óvodá-
nak biztosítja az önkormány-
zat a forrást valamennyi 
szükséges tisztítószerre, tisz-
tálkodási szerre és egészség-
ügyi kiegészítőre – nyilatkoz-
ta az alpolgármester.

Dr. Bács István elmondta 
azt is: a hivatal az idei év 

első három hónapjában 
utóellenőrzést végez az 
óvodákban, hogy a kifogá-
solt gyakorlatot illetően 
történt-e változás. Ezzel 
kapcsolatban Simonics 

Gabriella, a Szivárvány 
óvoda intézményvezetője 
lapunknak úgy nyilatko-
zott: a vizsgálat óta sike-
rült megoldani a vitatott 
kérdéseket.

– December elején kap-
tunk az önkormányzattól 
pótkeretet, így a 2016-os év 
első hónapjaira meg tudtuk 
venni a gyerekek részére a 
tisztasági csomagot. Az idei 
költségvetésünkben már el-
különítetten megvan erre a 

forrás – tette hozzá az intéz-
ményvezető.

– Ami a csoportpénzt ille-
ti, azt csak az szmk szedhe-
ti, illetve kezelheti, nehez-
ményezem, hogyha a tag-

óvoda-vezetők nem tudnak 
kellően odahatni, hogy ez 
szabályosan történjen. 
A  Szivárvány Óvodához 
tartozó tagintézményeket 
még decemberben tájékoz-
tattam, hogy ettől az évtől 
hogyan kell eljárniuk, az 
óvodapedagógusok pedig a 
most zajló félévi szülői érte-
kezleteken tájékoztatják 
ugyanerről a szülőket – 
zárta szavait Simonics 
Gabriella. n Á.K.

Az érdi fejlesztések, a szoci-
ális intézményrendszer átala-
kítása és a Százhalombattára 
tervezett gumifeldolgozó 
üzem is szóba került T. Mészá-
ros András múlt szerdai sajtó-
tájékoztatóján.

Január 26-án az állam-
kincstár átutalta Érdnek a Mo-
dern Városok Program kereté-
ben érkező 40 milliárd forint 
első részletét, négymilliárd 
forintot – jelentette be T. Mé-
száros András polgármester 
múlt szerdai sajtótájékoztató-
ján. A január 28-ai közgyűlés 
számos, a Modern Városok 
Program keretében megvaló-
suló fejlesztést tárgyalt; ezek 
közül a városvezető a sajtónak 
az Érdligetre tervezett zápor-
tározó kialakítását emelte ki.

– Ez egy 5–8 hektáros vízfe-
lület lesz. A koncepció tervezé-
se, azaz, hogy milyen szabad-
idős programok valósíthatók 
majd meg itt – hiszen a halas-
tótól a vízisípályán át, a csóna-
kázótóig sok lehetőség felme-
rült –, már megkezdődött. A 
záportározót a város 12 hektá-
ros területére tervezzük, de a 
fejlesztés érdekében magán-
tulajdonban lévő, külterületi 
ingatlanok megvásárlására is 
sor kerülhet. E tekintetben is 
megkezdődtek a tárgyalások 
a tulajdonosokkal – tette hoz-
zá T. Mészáros András.

– Szeretnénk megkapni az 
államtól a tulajdonjogot, de ha 
ez nem sikerül, a hozzájárulá-
sát kell kérnünk ahhoz, hogy 
az árok a kialakítandó rend-
szer részévé válhasson – 
mondta a polgármester, aki 
reméli, hogy a vidékfejlesztési 
tárcával a sürgős határidők 
miatt rövid időn belül meg tud 
egyezni a város.

– Egyrészt el kell kezdeni a 
vízelvezető rendszer kiépíté-

sét, másrészt meg kell tervez-
ni a víztározó műszaki tartal-
mát, hogy a jövő esztendőben 
elkezdhessük a megvalósí-
tást. Szeretném, ha 2017-ben a 
tavon már csónakázni lehetne 
– hangsúlyozta a polgármes-
ter.

T. Mészáros András el-
mondta azt is: az első négymil-
liárd forint felosztása, a priori-
tások megfogalmazása ko-
moly feladata lesz a közgyű-
lésnek, illetve a városvezetés-
nek.

A városvezető beszámolt a 
szociális intézményrendszer 
tervezett átalakításáról is. 
Mint mondta, jelenleg készül-
nek a koncepciók, február ele-
jén pedig megkezdődnek a 
tárgyalások az EMMI-vel.

– Benyújtottuk elképzelé-
sünket, miszerint a Tállya, 
Topoly, Talabor utcák által 
közrezárt területen szeret-
nénk az egységes gondozó-
központot létrehozni. Ez a 
dimbes-dombos vidék nagyon 
jól beépíthető lenne, és egy 
többszintű, -funkciójú és -bejá-
ratú épületet húzhatnánk fel 
itt – részletezte a polgármes-
ter.

Mint az már közismert, a 
kultúra napi városi rendez-
vény egy tragikus haláleset 
miatt elmaradt. Bár az idős 
néző élete nem a mentőkön 
múlt, az eset kapcsán került 
reflektorfénybe az a tény, hogy 
a városban mindössze egyet-
len ambuláns mentőkocsi van.

– A mentőszolgálathoz fo-
gunk fordulni és rákérdezünk, 
hogy lehet, hogy egy megyei 
jogú városban csak egyetlen 
ilyen jármű van, és mindent 
megteszünk azért, hogy több 
legyen – mondta kérdésünkre 
T. Mészáros András.

n ÁdÁM KaTalIN

Megalakult a közrendvédelmi bizottság

Közgyűlési beszámoló

Csőzik László (2030 Egyesület) a közrendvédelmi bizottság 
megalakításáról elmondta, hogy a ciklus közepén nem találja 
praktikusnak, hogy egy új bizottság alakult, s bár a téma na-
gyon fontos, véleménye szerint nincs annyi napirendi javaslat, 
hogy az új testület minden hónapban ülésezni tudjon.
Pulai Edina (Jobbik) úgy vélte, minél több emberéletet s szemé-
lyes érdeket meg kell óvni, amire garancia, hogy a jövőben re-
ményei szerint a bizottság ülésén részt vesznek a rendőrség, a 
katasztrófavédelem és a polgárőrség képviselői is.
Szűcs Gábor (MSZP–DK–Együtt) hangsúlyozta, hogy nem a de-
legált tagok személye miatt nyomott nemet a baloldali frakció 
a megalakuló közrendvédelmi bizottság szavazásakor, hanem 
azzal az elvvel nem tudnak egyetérteni, hogy az ellenzék teljes 
mértékben kimarad a munkából.

Átadták a Bella István- és a Csuka Zoltán-díjat

Gáborné Harmath Aliz számára az elisme-
rés megerősítést jelent

Többé nem a szülők fizetik a vécépapírt

Új év, új rend az óvodákban

Megérkezett az első 
négymilliárd

Nem épül gumifeldolgozó
Nem lesz gumifeldolgozó üzem Százhalombattán – ezt Csányi Sán-
dor, a tervezett üzem döntéshozó tulajdonosa ígérte meg Vezér 
Mihály százhalombattai polgármesternek egy január 29-ei szemé-
lyes találkozó alkalmával. Pár nappal korábban a szomszédos tele-
pülés képviselő-testülete egyhangúan megszavazta azt a határo-
zatot, amelyben arra kérték a beruházót, hogy – a város lakosságá-
nak egyértelműen kinyilvánított akaratát tiszteletben tartva – ne 
építse meg az üzemet. Január 29-én a Pest Megyei Közgyűlés is til-
takozását fejezte ki a létesítmény megépítése ellen, T. Mészáros 
András érdi polgármester pedig január 27-ei sajtótájékoztatóján 
úgy nyilatkozott: támogatja Százhalombattát. Érd egyébként levél-
ben adatokat kért a beruházótól a létesítmény részleteire vonatko-
zóan; a városvezetés úgy tervezte, hogy felkérnek egy szakértőt a 
válaszlevélben foglaltak vizsgálatára – a válasz azonban mostanáig 
nem érkezett meg, és a jelek szerint nem is lesz már rá szükség.

Két óvoda felújítását kezdhetik meg idén
Az önkormányzat az óvodák felszereltségét is vizsgálta: meg-
állapításuk szerint a kötelező eszköznormát minden óvodában 
sikerült biztosítani. Érd felemás képet mutat az óvodák állapo-
tát illetően: a 2006 előtti 20 évben egyetlen óvodafel újítás sem 
volt a városban, azóta viszont kétévente egy-egy intézményt 
felújít a városvezetés, és kicseréli az eszközöket, játékokat is. 
Vannak tehát olyan óvodák, amelyek annyira korszerűek és jól 
felszereltek, hogy egy-egy full HD projektorral bővítették az 
eszközállományukat, de vannak még régi óvodák is, korszerűt-
len nyílászárókkal, kényelmetlen beosztással, a hetvenes évek-
ben kialakított udvarral, kerti játékokkal. Ez utóbbiak közül 
kettő is megújulhat az idén – egyik a Fácán közi: új, ötcsoportos 
intézmény épül a régi forfaépület tőszomszédságában, 60–60 
négyzetméteres csoportszobákkal. Tervek szerint a pincétől 
padlásig felújítják a Tárnoki úti óvodát és annak udvarát is. Mi-
vel a kert mérete bővítést nem tesz lehetővé, az intézmény 
ugyanannyi gyereket tud majd fogadni, mint eddig. Határidő-
re elkészülnek az új óvoda tervei is az M7-esen túli területre. 
Ezeken felül valamennyi óvoda felújítása tervbe van véve a 
Modern Városok Program keretében.

A Fácán közi óvoda belső látványterve
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Mintegy ötven alkotó félszáznyi munkája látható 
az Érdi Galériában január 29-én megnyílt Téli 
Tárlaton. Mint azt Kéri Mihály művészeti vezető 
elmondta: a korábbi évekhez képest meglepően 
sok alkotó jelentkezett az idei csoportos kiállí-
tásra, köztük olyanok is, akikkel eddig még nem 
találkozott az érdi közönség.

Ez a kiállítás részben a kor-
társ képzőművészet puritán 
felfogását sugározza a mono-
krómmal, visszafogottsággal, 
lírai tónusokkal készült alko-
tásokkal, ugyanakkor van 
egy – színben és formáiban 
egyaránt – igen erőteljesen 
harsogó, eleven hatása is – 

mutatott rá szakmai értékelé-
sében Feledy Balázs művé-
szeti író, aki már közel egy 
évtizede kíséri figyelemmel a 
városunkban és a térségben 
élő alkotók munkásságát.

Véleménye szerint ennek az 
évenként megismétlődő kiál-
lításnak az a különlegessége, 

hogy itt a különböző generáci-
ók, stílusok és technikák ta-
lálkoznak, ami nemcsak arra 
értendő, hogy a szobrászat, a 
grafika és festészet egyszer-
re van jelen, hanem arra is, 
hogy a teljesen különböző 
szemléletek is megférnek 
egymás mellett. Megesik 
ugyanis, hogy két alkotó egy 
kérdésben sem ért egyet a 
kortárs képzőművészet fel-
adatát illetően, de nekünk, 
nézőknek meg kell értenünk 
mindegyik művészt, nyitottan 
kell közelednünk mindenfajta 
felfogáshoz, amit ez a kiállí-
tás is egyértelműen sugároz, 
mert rendkívül sokszínű és 
nagyon alapos munkákat lát-
hatunk.

Fontos viszont, hogy az 
összetartozást ne a stílus, 
hanem a minőség jelentse. A 
stílus lehet elvont, hiper- 
vagy szürrealista, de a lé-
nyeg mégis az, hogy a stílus-
ban, felfogásban és anyag-
használatban, az általános 
szakmai mércék alapján, 
milyen felkészültséggel talál-
kozunk – magyarázta Feledy 
Balázs, hangsúlyozva, meny-
nyire értékeli, hogy a Téli 

Tárlaton nemcsak az érdi, 
hanem a térség – Százhalom-
batta, Diósd, Tárnok, Török-
bálint – képzőművészei is 
bemutatkozhatnak. Így évről 
évre többségében olyan mű-
vészekkel találkozunk, akik 
részei a kortárs képzőművé-
szetnek, hiszen nemcsak itt 
látjuk a munkáikat, hanem 
más tárlatokon is az ország-
ban, ami egy kiváló húzóerő 
is egyben, mert jelzi, hogy 
nem egy elszigetelt kulturá-
lis közegről van szó, hanem 
az egész ország és főleg a fő-
város kötelékéhez is kapcso-
lódik.

Az is fontos – fejtette ki a 
művészeti író –, hogy a mű-
vész ne záródjon be sem stí-
lusban, sem technikában, le-
gyen érzékeny és nyitott, mert 
csak így tud személyében is 
folyamatosan megújulni. A 
közel ötven alkotót nem említ-
hette meg személy szerint, de 
kiemelte a két „korelnököt”, 
városunk jeles művészeit, 
akik tavaly töltötték be 85. 
életévüket: Darabont Ta-
mást és Wegenast Róbertet, 
hozzátéve: ez is egy csodája a 
képzőművészetnek, hogy nem 

kell nyugdíjba vonulni, mert 
mindig van lehetőség az alko-
tásra és a megújulásra.

Feledy Balázs végül meg-
emlékezett azokról a jeles 
képzőművészekről is, akik 
már nincsenek közöttünk: 

Hadik Gyula, Mészáros Lász-
ló, Méry László, Ács József 
Ferenc.

A Téli Tárlat február 20-ig 
tekinthető meg az Érdi Galéri-
ában.

n BÁlINT EdIT

Fiatal és törékeny, még alig van túl a harmincon, de 
úgy tűnik, költészetével és eddig megjelent két ver-
seskötetével kellőképpen sikerült felhívnia nemcsak a 
szakma, hanem az olvasók figyelmét is. Ughy Szabina 
a múlt héten kis ideig városunk vendége volt, itt 
vette át a magyar kultúra napja alkalmából minden 
évben odaítélt, az Írószövetség és Érd Önkormányza-
ta által közösen alapított irodalmi elismerést.

Idén Ughy Szabina költő kap-
ta meg a Bella István-díjat. A 
2008-ban alapított irodalmi ki-
tüntetést immár kilencedik al-
kalommal adták át városunk-
ban, ezúttal annak a kétkötetes 
versírónak, aki tavaly decem-
berben a Séták peremvidéken 
című kötetével elnyerte Az év 
legsikeresebb szerzője elisme-
rést is, amit a kiadók minden 
évben annak az írónak, költő-
nek ítélnek oda, akinek könyvé-
ből a legtöbb fogyott.

Ughy Szabina költészetét 
Csontos János József Attila-dí-
jas költő méltatta a városi ünnep-
ségen, aki Ágh István Kossuth-
díjas költő laudációját olvasta fel: 

Ughy Szabina életrajzi lírát ír, 
amit egy igazi „posztmodern-
nek” mellőznie kellene, vagy 
csak kellő távolságot tartva pró-
bálni, de őt sorsa kíméletlenül 
állította szembe a halállal már 
gyermekkorában. „Haltak-e már 
meg itt gyerekek?” – kérdezi az 
ápolónőtől, szíven ütő szavakkal, 
amelyre csak a kérdező válaszol-
hat, „amikor az Isten arcába ha-
jol és a szemébe néz, aki minden-
kire annyi fájdalmat mér, ameny-
nyire szüksége van. Megdörzsö-
löm szivaccsal a heget, de a rák 
tetoválása nem kopik, a test nem 
felejt. Fejem a kád kávájának 
döntöm, párnába rajzolom üze-
netem Istennek” – írja.

Ughy Szabina versei látszatra 
megfelelnek az uralkodó kor 
szellemének. Nem találni egyet-
len hagyományos formát sem, se 
rím, se kötött ritmus. A versek 
struktúrája, ahogy a logikát, a 
mondatrendet követi a régi ha-
gyomány szerint is versszerű, 
gyakran szonettban keretezhe-
tő mondanivalóval. Mindegyik 
verse külön világ. Van a hullám-
zásnak ritmusa, akár az utazás-
nak, a szerelmes éjszakának, a 

meditációnak. Felfűzhet az epi-
kai vázra megannyi regénycsí-
rát, szimbólumokat villant fel 
nyelvi ötletekkel, a logikai ka-
land fürgeségével alkothatja 
meg egy-egy darabját. Használ-
ja az idő dimenzióját, folyamat-
ban és egyhelyűségben. A múlt, 
mint a régi betűk áttűnése a je-
len pergamenjének kalligráfiá-
ján, ahogy egy csésze felidézi a 
család múltját. Vannak versek, 
melyekben egyszerre, egymás-

ba fűzve nyilvánul meg az idő 
három rétege – mutatott rá Ágh 
István.

– Nagyon szeretem Bella Ist-
ván költészetét, bár – mivel idén 
immár tíz éve nincs közöttünk 
– nem ismerhettem őt személye-
sen, de a verseihez, életművéhez 
időtlen kötődést érzek, ami a 
mai napig inspirál – emelte ki a 
díj átvételét követően Ughy Sza-
bina. Elárulta még, hogy ő későn 
író típus, így hiába is keresnék, 
nincsenek gyermekkori versei, 
hiszen csak 17–18 éves korában 
kezdett el a költészettel foglal-
kozni. Később, már az egyete-
men Lackfi Jánosnál és Vörös 
Istvánnál tanult kreatív írást, 
és onnét számítja versírását 
„komolyabb” munkának. Mint 
mondta, mindkét elismerés, Az 
év legsikeresebb szerzője és a 
Bella István-díj is roppant fontos 
számára, mert a vers műfaja 
napjainkban alapvetően háttér-
be szorul az olvasók körében.

Ughy Szabina 1985-ben szüle-
tett Ajkán. A Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetemen szerzett böl-
csészdiplomát. A Fiatal Írók 
Szövetsége és a József Attila 
Kör tagja, két verseskötet szer-
zője, a Külső protézis 2011-ben, a 
Séták peremvidéken 2015-ben 
jelent meg.

n BE

Különleges és mint kiderült, egyedi előadóesttel 
ünnepelték meg a múlt szerdán a magyar kul-
túra napját a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban. A 
Himnusz az emberhez című összeállítás ugyanis ki-
fejezetten az érdieknek készült, ezt a műsort eddig 
még nem láthatta más közönség. 

Tanulságos és elgondolkod-
tató, ugyanakkor könnyed és 
felemelő is volt egyszerre az a 
produkció, amellyel Némedi-
Varga Tímea és Pelsőczy 
László január 27-ére várta kö-
zönségét az érdi könyvtárba. 
Az estet a magyar kultúra nap-
ja tiszteletére szervezte az in-
tézmény, a két kiváló színmű-
vész pedig egyedi, kifejezetten 
erre az alkalomra készítette a 
zenés irodalmi összeállítást, 
amellyel – néhány jelentősebb 
állomáson meg-megállva – dal-
lal, humorral és sok szép gondo-
lattal átszőtt, rövid utazást te-
hettünk nemzeti kultúránk tá-
voli és közelebbi múltjába.

– Noha nem egy piros betűs 
ünnep a magyar kultúra napja, 
az ekkor szervezett ünnepsé-

gek, megemlékezések mégis 
felhívják a figyelmet kultúránk 
tárgyi és szellemi értékeire, év-
ezredes hagyományainkra, 
gyökereinkre, amelyeket sike-
rült megőriznünk és mindany-
nyian méltán érezhetünk a ma-
gunkénak – mutatott rá Néme-
di-Varga Tímea, majd jól ismert 
művek, irodalmunk gyöngy-
szemei következtek a kezde-
tektől napjainkig, miközben 
néhány kuriózum is elhang-
zott. Elsőként – bár nem lanton, 
mint annak idején, hanem – gi-
táron csendült fel az első ma-
gyar vers, amelynek szerzője 
Bornemissza Péter, a Siralmas 
énnéköm tetőled megválni... 
kezdetű költemény. Némedi-
Varga Tímea Kölcsey Himnu-
szát is elszavalta, aztán elme-

sélte, hogy számos – szerencsé-
re sikertelen – próbálkozás volt 
a magyar Himnusz megváltoz-
tatására.

Előbb Kodály Zoltánnal 
„íratták volna át”, ő azonban 
közölte: jól van az úgy, ahogy 
van, sem elvenni, sem hozzá-
tenni nem szabad semmit! Az-
tán Illyés Gyulát kérték, írjon 
már egy új himnuszszöveget, 
de erre azt mondta: dehogy 
írok, hiszen meg van az már 
írva! Juhász Ferenc viszont 
vállalta a kihívást, írt is egy új 
„himnuszt”, amelynek egy 
részletét Pelsőczy László el is 
énekelte, így a közönség szá-
mára is egyértelmű volt, miért 
nem vált e mű széles körben 
ismertté.

Majd következett az ezer kö-
rüli költeményét ránk örökül 
hagyó Petőfi Sándor néhány 
verse, s általuk a magyar nyelv 
bámulatos szerkezetét, gaz-
dagságát dicsérő, Falu végén 
kurta kocsma című versének 
„eszperente” átirata, „Telep 
szegleten szeszelde” címmel. 
Irodalmunk költőóriásai sorá-

ból nem maradhatott ki Ady 
Endre és József Attila sem, 
akiket szóban és dalban egy-
aránt megszólaltattak az elő-
adók.

Mint számunkra is ismert, a 
külföldiek többnyire meg-
egyeznek abban, hogy a ma-
gyar nyelv ugyan szép, de rop-
pant nehéz! Most ezzel kapcso-
latosan hallhattunk néhány 
egyedi megállapítást is, mint 
például, hogy a magyar egy át-
meneti kőkori nyelv, egzotikus, 
illetve olyan a szerkezete, mint-

ha nyelvészek gyülekezete al-
kotta volna.

A szóban és dalban elhangzó 
nagy klasszikusokat felelevenít-
ve, végül napjainkba érkezett 
irodalmi válogatásával a két 
színművész, ám meglepeté-
sünkre nem kortárs versekkel, 
hanem a közelmúltban született, 
ám népszerűségükben máig 
nem halványuló dalokkal zár-

ták a kultúra napi műsort. Né-
medi-Varga Tímea pár perc ere-
jéig és képzeletben abba a „me-
seautóba” ültette a közönséget, 
amelyben felcsendültek a min-
dig szívesen énekelt, dúdolt slá-
gerek, hiszen minden, ami ezen 
az esten elhangzott, része a mi 
sokszínű, értékes és gazdag kul-
túránknak. n ÁBRaHÁM

Falu végén kurta kocsma, avagy Telep szegleten szeszelde

Utazás a nemzeti kultúra tájai között
Tavaly az év legsikeresebb szerzője, idén Bella István-díjas

Életrajzi lírát író, posztmodern költő

Generációk, stílusok, technikák találkoztak

Puritán monokróm és harsogó színek a Téli Tárlaton

Ezt a műsort még nem láthatta más közönség

A Magyar Írószövetség és Érd Megyei Jogú Város által közösen alapí-
tott Bella István irodalmi díjat T. Mészáros András, Érd polgármeste-
re adta át Ughy Szabina költőnek

A Téli Tárlaton nemcsak az érdi, hanem a térség képzőművészei is 
bemutatkozhatnak

Török Orsi: A nyár beszökött a rácsokon

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-medbt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117

10–18óra között
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Sanoral
acsalád fogorvosa

• esztétikai és
konzerváló fogászat
• gyermekfogászat
• fogszabályozás
• szájsebészet

Nyitás: 2016. február 1.

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

magával rendelőnkbe! Cserébe
minden fogászati kezelés árából

10%-os kedvezménnyel
ajándékozzukmeg!

Címünk:
2030 Érd, Angyalka utca 1/A

(a főposta épületében,
a Stop Shopnál)

Időpontfoglalás:
+36 20 9711 655
www.sanoral.com
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.
Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

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

32
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Megnyitottunk!
trapézlemez, cserepeslemez gyártás

és forgalmazás Érden!

31
89

22

Horganyzott trapézlemezekmár990Ft+áfa/m2-től
Színes trapézlemezekméretre

rendelhetők:1190Ft+áfa/m2-től
Cserepes lemezek

már1495Ft+áfa/m2-től.
Bádogos termékek

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 145–147.
+36 70 633 3600 • info@martonacel.hu
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AZ AUTÓBUSZON, Pestre 
vagy hazafelé utaztamban, ha 
lehet, megválogatom, hová 
ülök. Utálom, ha a köhögés 
ürügyén a nyakamba köpköd-
nek. Gyerekkoromban, réges-
régen, a fővárosi fűtetlen villa-
mosok mindegyikén volt fi-
gyelmeztető felirat: „Zsebken-
dőbe köhögj, tüsszents!” Hol 
van ez már?!

Ma már Érdre és Érden is 
fűtött vagy légkondicionált jár-
műveken utazunk. Jó esetben. 
Ez jó. De más is változott.

n  n  n
NAGYON NEHÉZ BESZÉL-

GETNI. Nem is lehet akárki-
vel. És egészen más beszélni, 
mint beszélgetni. Egyre in-
kább úgy látom, sok ember 
csak beszél, beszél, azért be-
szél, mert nem akar beszél-
getni. Mert akkor esetleg neki 
is kellene valamit mondania. 
Ha ugyan lenne mit.

Kivel beszélgethet az em-
ber? Legtöbbet, persze, a csa-
ládjával. A szülőkkel és a gye-
rekekkel. Szüleink meghaltak, 
gyermekeinknek már saját 
családjuk van, annak minden 
gondjával-bajával. Negyvenes 
éveikben és más városban 
élve, messze kerültek. A bará-
taink meg, azok, akik évekig, 
évtizedekig, kimondva-
kimondatlanul a segítségünk-

re szorultak, vagy legalább el-
fogadták azt, amióta elszegé-
nyedtünk, elkerülnek. Biztos 
jobban megy soruk. Jó ma-
gyar emberek: „suba a subá-
hoz”…

n  n  n
TALÁLKOZUNK EGYMÁS-

SAL. Örülünk a találkozás-
nak, egymásnak. Váltunk né-
hány szót, mondunk néhány 
mondatot. Egyfajta kép él ben-
nem rólad, benned is énrólam. 
Mind a kettő képzelt kép – és 
annak akarunk megfelelni. 
Öntudatlanul. Te is, én is.

Valójában nem ismerjük 
egymást. Még azokat sem, 
akikkel rendszeresen találko-
zunk. Együtt dolgoztunk vagy 
egy társaságba járunk. Mert 
igazából nem mutatjuk meg 
magunkat. Ő sem tudja rólam, 
én sem őróla, hogy a másik 
mennyire esendő. Eltitkolja 
mindenki.

Ezért nem is beszélgetünk, 
nem merjük elmondani a dol-
gainkat, attól félve, hogy ha 
(hibáinkkal, gyöngeségeink-
kel együtt) megismer, akkor 
nem szeret a másik. Talán az 
őszinteség az egyik legizgal-
masabb dolog. Amikor egy em-
ber levetkőzik előtted, kibújik 
valamelyik rárakódott vagy 
fölvett szerepéből, leveti az ál-
arcát és nem a felszínt, nem a 

bőrét mutatja meg, hanem a 
lelkét.

Ez az igazi meztelenség: az 
őszinteség. Ezt én mondom, 
egy félénk exhibicionista.

n  n  n
MÁSOKKAL, alkalmi part-

nerekkel beszélgetni még ne-
hezebb. Hogy a tolakodás lát-
szatát (a személyes területe-
ket) elkerüljük, következik az 
időjárás. Általában ez nem 
igazán központi kérdés, de 
idén téma lehetett, hogy lesz-e 
hó? Említettem egy ófalusi pe-
dagógus ismerősnek, milyen 
fontos a hótakaró a kertnek, a 
vetésnek – de helyreigazított: 
ez már nem annyira lényeges 
kérdés, ő már nem falusi em-
ber: Óváros nem falu. 

Megyei jogú város lakója, 
ahhoz illőnek képzelt, alapta-
lan öntudattal.

Nem vitatkoztam. Tudom, a 
butaság nem bűn. A bűnt meg 
lehet bocsátani.

n  n  n
TEGNAP A VÁROSI GALÉ-

RIÁBAN megnyílt az idei Téli 
Tárlat. A képeket nézegetve a 
szervező festőművésszel be-
szélgettem. Az avantgárdról, 
modernségről és ilyesmikről 
esett szó – és Rembrandtot 
említette. Rembrandt egész 
életében ki sem mozdult a vá-
rosból, Amszterdamból. El-

gondolkodtam. Alkotás, kon-
centrálás – nem mozogni. Le-
het ez a titka? Bezárkózás a 
műbe, teljesen, a külső világ 
szinte fölöslegessé válhat. Le-
hetne manapság így élni?

Oscar Wilde szerint „egyet-
len nagy művész sem látja a 
dolgokat olyanoknak, amilye-
nek azok a valóságban. Ha így 
látná azokat, már nem lenne 
művész.”

n  n  n
DÉLUTÁN Pestről jöttem ha-

zafelé. A távolsági buszon mö-
göttem üldögélő két hölgy vé-
gigcsevegte az utat. Pontosab-
ban az egyik, akinek, az inter-

netről tájékozódva, mindenről 
volt véleménye. És mindenki-
ről. Megfellebbezhetetlen, ter-
mészetesen. Ha nem akartam, 
akkor is végig kellett hallgat-
nom. És okosodhattam is, a kö-
vetkező kis párbeszédből:

Találtam egy nagyon jó bol-
tot Érden. Nagyon sokféle áru-
juk van, széles választék, jó 
minőség és az áraik is igen 
kedvezőek.

Ez nagyon jó. És hol van az a 
bolt?

Hát Érden…
De Érden hol?
Azt még nem tudom.

n VoTIN JÓZSEF

Hétköznapi beszélgetésekA film mind ez idáig példátlan kísérlet 
és egyedülálló élmény. Forgatása 12 
éven át zajlott ugyanazokkal a színé-
szekkel. Ethan Hawke és a filmbeli ala-
kításáért Oscar-díjjal jutalmazott 
Patricia Arquette játsszák a nézők sze-
me előtt felcseperedő Mason (Ellar 
Coltrane) szüleit.

A történet tehát egy gyermek éveit kö-
veti életének legradikálisabban változó 
évtizedén át, 6–18 éves koráig. Az ez idő 
alatt megtett páratlan utazás végigve-
zet a gyermekkor életörömén, nehézsé-
gein, a modern család megrendítő válto-
zásain és magán az időn. Családi költö-
zések, viták, házassági kudarcok, újra-
házasodások, új iskolák, első szerelmek, 
jobb és rosszabb időszakok kavalkádján 
át látunk felnőni egy gyermeket, miköz-
ben az élet nemcsak őt, hanem minden 
szereplőt alakít ez alatt az időszak alatt. 
A film egyben dokumentumfilmszerű 

korrajz, mivel a történet többször reflek-
tál az adott politikai és társadalmi lég-
körre, mint például az amerikai hábo-
rúkra, az elnökválasztásokra, az iraki/
afganisztáni veteránok kiégettségére és 
az alkoholizmusra, a divatok változása-
ira. Erre rásegít a zenei világa, mivel 
mindig az adott év egy-egy ikonikus 
számát hallhatjuk a háttérben.

Belepillanthatunk egy család leginti-
mebb pillanataiba, és úgy érezzük, 
mintha ott lennénk, hiszen a saját éle-
tünkben is megtalálhatjuk a párhuza-
mokat. Tizenkét év már egy egész kor-
szak. Közben egy sor fontos dolog törté-
nik velünk. A gyermekeink pedig felnő-
nek közben, és minden hibánkat, téve-
désünket cipelik magukkal. Ezzel a 
mindenki számára ismerős érzéssel 
szembesít a film, mindenki megtalálja 
benne a magára vonatkozó mondaniva-
lót.

Filmajánló: SRÁCKOR

Érd Ófalu (a szerző rajza)

Tisztelt Újságíró Nő!

Elnézést a zavarásért, hogy 
levélben zavarom. Történt ve-
lem egy olyan eset, amit szeret-
nék az emberekkel tudatni, 
hogy bizony vannak még olyan 
emberek, akik önzetlenül is 
odafigyelnek embertársaikra.

A történet így zajlott. Egy bi-
zonyos irodába bementem rek-
lamálni, hogy nem jól számláz-
tak nekem, mert szerintem töb-
bet kérnek, mint amire én szá-
mítottam. Aztán a kis hölgy el-
magyarázta, hogy miért is van 
így. Meg is értettem, majd én 
mondtam, hogy most nem tu-
dom kifizetni, csak ha kapok 
nyugdíjat, de addigra késni fog, 
és akkor még ráteszik a kése-
delmi kamatot is. Aztán kijöt-
tem szomorúan.

Majd az utcán hozzám lépett 
egy hölgy, sose láttam, és a kö-
vetkezőt mondta: – Elnézést, az 
előbb akaratlanul is fültanúja 

voltam az előbbi beszélgetés-
nek, és kérem, fogadja el ezt az 
összeget és tessék befizetni a 
csekket. Egy pillanatra csak 
néztem, majd mikor megértet-
tem, mi is történik velem, mond-
tam, hogy nem fogadom el, 
majd befizetem, ha tudom, most 
mondom, nem nagy összegről 
van szó. De a hölgy nagyon szé-
pen, kedvesen, nem erőszako-
san csak kért, hogy fogadjam 
el, hogy tettek önök ezért az 
országért annyit. Én ekkor már 
sírtam, de a pénz még nála volt. 
Aztán szépen kért, hogy fogad-
jam el, és töröljem meg a sze-
mem, és menjek vissza, fizes-
sem be a csekket. Aztán csak 
elfogadtam. Majd sírva mond-
tam, hát ilyen emberek is van-
nak. Kértem, mondja meg a ne-
vét, és akkor mondta, hogy or-
vos. Neonzöld mellény volt raj-
ta, azt hiszem, piros csíkkal. A 
mellény alól kilátszott a fehér 
köpenyen két betűhímzés, 

AM… talán AMBULAN-
CIA, de ezt csak én gondo-
lom, nem tudom. A neve 
Őri vagy Éva, vagy Gabri-
ella, ezt elfelejtettem, mint 
ahogy a koromnál fogva 
sok mindent.

Ez a történet talán Ön-
nek is kicsit furcsa. De 
bizony-bizony, még most 
is vannak emberek, akik 
az időseket becsülik és 
szeretik. (Én közel va-
gyok a 80-hoz.) Kérem, 
ha ezt az Érdi Újságban 
leközölné, nagyon meg-
köszönném. Azért nem 
írom le a nevem, rám 
ismernek a szomszé-
dok és a gyerekeim, 
akik rendesek, de saj-
nos vannak gondjaik, 
munkahelyhiány miatt. Ami-
ben tudnak, segítenek, néha 
erejükön felül is.

Mély tisztelettel, egy régi 
állandó olvasójuk.

VÁROSI TÖRTÉNETEK

„Hát ilyen emberek is vannak…”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. 



HÉTFŐ
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli informá-

ciós műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00  Irodalom óra
  Hangoskönyv sorozat
11.00  Heti menüism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni infor-

mációs műsora
18.00  Zene óra
  Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré– sztárok a mikro-

fonnál
20.00  Kis esti zene

KEdd
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli informá-

ciós 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 infor-

mációs 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 informá-

ciós 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 informá-

ciós 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 infor-

mációs műsora
18.00  Zene óra
  Popzene mindenkinek
19.00  JazzPresszó Birta Mikivel
  Az Érd FM 101.3 dzsesszmaga-

zinja
20.00  Hallgass hazait – magyar zenék 

magazinja

PÉNTEK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli informá-

ciós 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 infor-

mációs 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 infor-

mációs 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 infor-

mációs 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 maga-

zinja
20.00  Kis esti zene

Február 8., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés
 Mosonmagyaróvár Érd–MTK Budapest
21:00 Globo Világjáró 7. rész
21:30 Szökés Sobiborból
  színes, magyarul beszélő angol-jugoszláv 

filmdráma R: Jack Gold
 12 éven felülieknek!
23:55 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
00:10 Híradó

Február 9., KEdd
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 Vámos Miklós  
 beszélgető műsora 44. rész
20:55 Jazzland 43. rész
21:25 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:55 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:25 Globo Világjáró 7. rész
22:55 Érdi Panoráma
 heti események összefoglalója
23:25 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
23:40 Híradó

Február 10., SZERda
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás sportmagazin
 20:00 Hószakadás
 színes magyar-bolgár-lengyel filmdráma 
 R: Kósa Ferenc
21:35 KalandoZoo 44. rész
22:05 Mozgás sportmagazin

22:35 Tea két személyre 44. rész
23:05 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:35 Érdi Panoráma
 heti események összefoglalója
00:05 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
00:20 Híradó

Február 11., CSÜTÖRTÖK
19.00 Híradó
19.15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30 „Szabadulás nélkül” 2. rész
  Előadássorozat a Magyar Földrajzi 

Múzeumban
19:55 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:25 Tea két személyre 45. rész
20:55 Sztárportré 32. rész
21:25 Híradó
21:40 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
21:55 Érdi Panoráma
 heti események összefoglalója
22:25 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:55 Mozgás sportmagazin
23:10 Híradó
23:25 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról

Február 12., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30 Tea két személyre 45. rész
20:00 Jazzland 44. rész
20:30 Guernica
 színes,  magyar jfilm
 R: Kósa Ferenc
22:10 Híradó
22:25 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
22:40 Tea két személyre 45. rész
23:10 Mozgás sportmagazin

23:40 Érdi Panoráma 
 heti események összefoglalója
00:10 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
00:25 Híradó

Február 13., SZoMBaT
19.00 Érdi Panoráma
 heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 8. rész
20:00 Érdi Panoráma
 heti események összefoglalója
20:30 Hószakadás
 színes magyar-bolgár-lengyel filmdráma
 R: Kósa Ferenc
22:05 „Szabadulás nélkül” 2. rész
  Előadássorozat a Magyar Földrajzi 

Múzeumban
22:30 Érdi Panoráma
 heti események összefoglalója
23:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:30 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó

Február 14., VaSÁRNaP
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30 Tea két személyre 45. rész
20:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30 Guernica
 színes, magyar film
 R: Kósa Ferenc
22:10 Csak tükörben
22:20 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
22:35 Érdi Panoráma
 heti események összefoglalója
23:05 Mozgás sportmagazin
23:35 Híradó
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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

PROGRAM

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

BABABÖRZE
Használt ruhák cseréje, 
vására
Információ Bakó Beatrix: 06 23 
365 490, 105-ös mellék
Február 13-án, szombaton 9–12 óráig

SZÍNHÁZ
Eric Assous: Boldogság
Szerelmi kaland hat képben
Bemutatja a József Attila Szín-
ház Pikali Gerda és Rékasi Ká-
roly főszereplésével. Rendező: 
Verebes István. Belépő 2800 Ft.
Február 14-én, vasárnap 15 órakor

KIÁLLÍTÁS

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Legyen tél!
A Duna-Art Fotóklub tagjainak 
közös kiállítása

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Mach Márta textilszobrász 
kiállítása
Megtekinthető február 24-ig

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

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

KLUBÉLET

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

VITALITÁSKLUB
Hétfőnként 17 órától
Felkészülés a tavaszra
Előadó dr. Dániel József
Február 8-án, hétfőn 17 órakor

KERTBARÁT KÖR
Lakótelepi Klubövezet,  
Enikő u. 2.
Minden páros pénteken 17 
órakor
Aktuális kerti teendők
Február 12-én, pénteken 17 órakor

KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
Lakótelepi klubövezet,  
Enikő u. 2.
Kiállítások, botanikus kertek, 
gyűjtemények Magyarorszá-
gon és külföldön
Február 12-én, pénteken 17 órakor

MŰSORVÁLTOZÁS
CSALÁDI MATINÉ
Bíró Eszter:  
Állati zenés ABC
Február 14-én, vasárnap 11 órakor
Kérjük, hogy akik már 
megváltották belépőjegyeiket 
az előadásra, jelentkezze-
nek Bakó Beatrixnál a 23 
365 490/105-ös telefonszá-
mon vagy a bako.bea@
szepesmk.hu e-mail címen.

ELŐZETES

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

MICIMACKÓ BÉRLET
A császár új ruhája
Klasszikus mese arról, hogy 
nem a ruha teszi az embert
Február 22-én, hétfőn 10 és 14 órakor

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

a Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Bakó Beatrix  
06 23 365 490/105.

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 megte-
kintésére 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.

A SZEPES GYULA 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
MEghíVja ÖNT ÉS baráTaIT 

A kiállítás megtekinthető: 2016. március 9-ig. Érd, Alsó utca 9. 

2016. február 12-én 18 órára

ÍGY LÁTNAK A DRÓNOK
című fotókiállításának megnyitójára

Stokker Tamással és Kiss Balázzsal  
M. Nagy Péter beszélget  
a drónfotózás kulisszatitkairól

www.adronehungary.com

a program ideje alatt egy professzionális fotózásra alkalmas drón is látható lesz.

Dramatikus játék, bábukkal, élő szereplőkkel, muzsikával.

Hogyan találja meg a királykisasszony párját a juhászlegény  
személyében? (a juhait elvesztő pásztor, vagy pásztorlány  

zenés történetének meseszerű feldolgozása).

2016. március 6-án, 
vasárnap 11 órakor

Belépő: 1500 Ft

FURULYÁS PALKÓ
A KOLOMPOS EGYÜTTES MŰSORA

CSALÁDI
MATINÉ

Muzsikál
a bonyhádi ILLÉS ANTI és zenekara.

2016. február 6-án, szombaton 20 órától

BELÉPŐ: 3500 Ft
Jegyek csak elővételben igényelhetők 

Zelenka Lászlóné Ilonkánál 
a 06-23/364-097 vagy a 06-30/597-8817-es telefonszámon..

BÜFÉ, TOMBOLA, CSALÁDIAS HANGULAT!

KOSARAS SZÉKELYBÁL

Medve-napok
Csoportokat csak előzetes 
egyeztetés után tudunk fogadni. 
Bejelentkezés legalább 10 nap-
pal a foglalkozás előtt.
Februárban folyamatosan

Kedvenc könyv játék
Internetes szavazás
Februárban folyamatosan

Internetes játék, III. forduló
Februárban folyamatosan

ZENEI KÖNYVTÁR
Zenei Klub
Vendég Baráti Kristóf hegedű-
művész
Február 11-én, csütörtökön 18 órakor

Maskara
Farsangi foglalkozás óvodások-
nak és kisiskolásoknak
Csoportokat csak előzetes 
egyeztetés után tudunk fogadni. 
Bejelentkezés legalább 10 nap-
pal a foglalkozás előtt.
Februárban folyamatosan

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVA TARTÁSA

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

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap

Csütörtök-péntek: 10-től 17 
óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

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

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

JÓSZOMSZÉDSÁG  
KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

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

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

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

PROGRAM

GYERMEKKÖNYVTÁR
Kazinczy Szép magyar be-
széd verseny
Február 10-én, szerdán
13 órától 5–6. osztály
15 órától 7–8. osztály

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

Téli Tárlat
Megtekinthető február 20-ig
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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

Munkaköri feladatok:
•  a könyvtár Zenei Részlegé-

vel kapcsolatos minden fel-
adat ellátása,

•  bekapcsolódni a könyvtár 
más részlegeinek munká-
jába.

alkalmazási feltételek:
•  felsőfokú könyvtáros vég-

zettség,
•  legalább minimális fokú ze-

nei előképzettség,
•  felhasználói szintű számí-

tástechnikai ismeretek,
•  önálló munkavégzésre való 

képesség,
•  büntetlen előélet,
•  magyar állampolgárság,
•  cselekvőképesség,
•  kiválasztási eljáráson való 

megfelelés.

Előnyt jelent:
•  könyvtári munkában szer-

zett gyakorlat,
•  SZIKLA könyvtári rendszer 

ismerete,
•  pedagógusi előképzettség, 

gyakorlat,

•  programszervezésben szer-
zett gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:
•  önálló, precíz munkavég-

zés,
•  rugalmasság,
•  jó kapcsolatteremtési kész-

ség,
•  terhelhetőség,
• megbízhatóság.

Kiválasztás folyamata:
•  kiválasztás első fordulója: 

hirdetésben megfogalma-
zott kompetenciák alapján 
a könyvtár vezetői válogat-
nak a jelöltek között,

•  kiválasztás második fordu-
lója: személyes interjú.

Munkavégzés helye: Érd, 
Alsó u. 27.

az állás betölthető: 2016. 
március 15-től.

Illetmény és juttatások: Az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Jelentkezés az állásra: a fel-
tételeknek megfelelő pályá-
zók jelentkezését 2016. feb-
ruár 25-ig várjuk: e-mailben: 
sebestyenewa@csukalib.hu, 
postai úton: Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár, 2030 Érd, Hi-
vatalnok u. 14. vagy szemé-
lyesen a fenti címen.

a jelentkezéshez kérjük 
csatolni:
•  fényképpel ellátott szakmai 

önéletrajz,
•  végzettséget igazoló okle-

velek másolata,
•  motivációs levél,
•  hozzájáruló nyilatkozat 

arról, hogy a jelentkezési 
anyagát a bírálatban részt 
vevők megismerhetik,

•  tudomásulvételi nyilatko-
zat arról, hogy a pozíció el-
nyerését követően köteles 
három hónapnál nem ré-
gebbi, eredeti erkölcsi bizo-
nyítványt benyújtani.

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár

ZENEI KÖNYVTÁROST
keres határozatlan időre.
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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!

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

 

MEGHÍVÓ 
TISZTELT HÖLGYEM/URAM! 

Szeretettel meghívjuk Önt a negyedik ízben megrendezésre kerülő 

Vörösmarty-bálra 
2016. február 13-án 17 órai kezdettel, 

melynek helyszíne a gimnázium épülete. 

A bálon vacsorával, élőzenével, tombolával várjuk kedves vendégeinket. 

Sztárvendég: 

Pomázi Zoltán, a Bojtorján együttes énekese. 
A rendezvény teljes bevételét idén az iskolai pihenőbútorok további 

beszerzésére szeretnénk fordítani. 

Programok: 
18:00 Pomázi Zoltán, a Bojtorján együttes énekesének műsora 

18:30 felszolgált vacsora, melyre három-féle menüből lehet előzetesen 
választani 

20:00 tánc - retro disco 
22:00 tombola, melynek fődíja 2 személyes wellness hétvége 

23:00 tánc 
 

Lajsz András koktélbárja, a diákok által működtetett cukrászda, teázó, 
kávézó, fotóstúdió várja a közönséget. 

 
Vacsoraigénylés és asztalfoglalás – baráti társaságok számára is - 

február 5-ig lehetséges. 
 
 

 
 
Elérhetőség: 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
2030 Érd, Széchenyi tér 1.  
Tel/Fax: 06-23-365-671 vagy 06-23-367-229  
Email: vmg@vmg-erd.hu 

MEGHÍVÓ
az FKF Nonprofit Zrt.

komposzttal kapcsolatos tájékoztatójára

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit 
Részvénytársaság Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
lával együttműködésben 2016. február 11-én tájékoztatót tart a 
Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban keletkező 
komposzttal, annak felhasználási módjaival és értékesítésével 
kapcsolatban.

Az FKF Nonprofit Zrt. a komposzt mezőgazdaságban történő 
felhasználásának elősegítése érdekében az érdi és Érd környéki 
gazdaságok tulajdonosait fórum keretén belül személyesen 
tájékoztatatja a pusztazámori telephelyen tárolt jó minőségű 
komposzt felhasználási lehetőségeiről, amely hozzájárulhat 
gazdálkodásuk hatékonyságához és környezettudatos működé-
séhez.

HElYSZÍN: Polgárok Háza (2030 Érd, alsó u. 1–3.)
IdŐPoNT: 2016. február 11., csütörtök 17.00

Örömünkre szolgálna, ha jelenlétével megtisztelné az eseményt.

Részvételi szándékát kérjük, a vincze.gabor@nak.hu e-mail 
címen, vagy a 06 20 222 7230-as telefonszámon jelezze.

Tisztelettel:

dorogi Gabriella
kommunikációs, PR és társasági kapcsolatok főosztályvezető, szóvivő

FŐVÁRoSI KÖZTERÜlET-FENNTaRTÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖdŐ NoNPRoFIT RÉSZVÉNYTÁRSaSÁG
BUDAPESTI VÁROSIGAZGATÓSÁG HOLDING ZRT.

Városunk közgyűlése 2009-ben emelte a városi kitüntetések rangjára az 
Érd Kiváló Diákja díjat, amellyel évről évre elismeri a kimagasló verseny-
eredményt felmutató diákok teljesítményét. A rendelet két évvel ezelőtti 
módosításának köszönhetően az emlékérem azoknak is adományozható, 
akik az általános vagy a középiskolai tanulmányaik ideje alatt valamennyi 
évet kitűnő bizonyítvánnyal zárták.

Idén immár kilencedik al-
kalommal teltek meg a szék-
sorok a Polgárok Háza Dísz-
termében az Érd Kiváló Di-
ákja emlékérem díjkiosztó 
ünnepségén. A január 26-ai 
rendezvényen dr. Bács Ist-
ván (Fidesz–KDNP) alpol-
gármester adta át a kitünte-
tést azoknak a tanulóknak, 
akik a 2014/2015-ös tanév-
ben városunk általános, kö-
zép-, illetve művészeti isko-
lai tanulóként kimagasló 
teljesítményt értek el nem-
zetközi, országos vagy több 
megyére kiterjedő, illetve 
megyei versenyen. Továbbá 
a kitartó szorgalmat is elis-
merve – a kitüntetésekről 
szóló rendelet 2014. évi mó-
dosításnak köszönhetően – 
idén immár másodszor azok 
a diákok is átvehették az em-
lékérmet, akik általános is-
kolai tanulmányaik során 8 
tanéven keresztül, illetve 
középiskolai tanulmányaik 
ideje alatt valamennyi tan-
évben kitűnő bizonyítványt 
szereztek.

A városi elismerést az is-
kolások egy alkalommal 

kaphatják meg alapfokú, egy 
alkalommal középfokú és 
egy alkalommal alapfokú 
művészeti tanulmányaik so-
rán. A bronzból készült érem 
Eőry Emil érdi szobrászmű-
vész alkotása, amely a Tu-
dás és a Halhatatlanság Fá-
ját ábrázolja.

A díjátadó ünnepség kez-
detén a Lukin László Alapfo-
kú Művészeti Iskola két sike-
res növendékének muzsiká-

jában gyönyörködhettek a 
résztvevők. Dezső Diána 
hegedűn, Szokolai Lóránt 
pedig előbb gordonkán, majd 
harmonikán adott elő egy-
egy rövid zeneművet, zongo-
rán Németh Ferenc kísért.

Ezt követően Bács István 
alpolgármester köszöntötte 
az ünnepelt tanulókat. Ki-
emelte, hogy a diákok ver-
seny- és tanulmányi eredmé-
nyeire az egész város büsz-
ke lehet, hiszen ők a rangos 
versenyeken nemcsak önma-
gukat és saját iskolájukat, 
hanem Érdet is képviselik és 
sikereikkel jó hírét viszik te-
lepülésünknek is. Az alpol-
gármester nem rejtette véka 
alá, mennyire örül annak, 
hogy egykori iskolájának, a 
Vörösmarty Mihály Gimná-
ziumnak idén is tíz kitünte-
tettje szerepel a harminchat 
díjazott névsorában.

Mint később, az intézmény 
igazgatójától, Szilasné Mé-
száros Judittól megtudtuk, 
még ennél is jóval több diák 
ért el figyelemre méltó ered-
ményt a tanulmányi és 
egyéb rangos versenyeken, 
ám a városi kitüntetésre csu-
pán tíz tanuló jutalmazásá-
ra tehettek javaslatot. Az 
érdi iskolák igazgatói 
ugyanis a tanulói létszámot 

tekintve 300 főig legfeljebb 
három, 300 fő felett legfel-
jebb öt, a közép-, illetve ösz-
szetett iskolában legfeljebb 
10 tanulót terjeszthetnek fel 
az Érd Kiváló Diákja kitün-
tetésre, amit így idén nyolc 

iskolából összesen harminc-
hatan vehettek át Bács Ist-
vántól, aki egyben felkészítő 
tanáraiknak, illetve osztály-
főnökeiknek is köszönetet 
mondott, hiszen a kimagasló 

eredmények a pedagógusok 
állhatatos munkája nélkül 
nem jönnének létre.

A díjátadó ünnepséget kö-
vetően Nagy Márk Károly, a 
Batthyányi Iskola egyedüli 
kitüntetettje lapunknak nyi-

latkozva elmondta: már első 
osztályos korában eldöntöt-
te, hogy mindig színkitűnő 
bizonyítványa lesz és örül, 
hogy ebben az elhatározásá-
ban végig kitartott, és büsz-
ke a városi elismerésre. 
A Vörösmarty Gimnázium-
ban szeretne továbbtanulni, 
mert kiváló iskolának tartja. 
Érettségi után pedig az or-
vosi egyetem a cél, hiszen a 
gyógyító hivatás is régen dé-
delgetett álma.

Belley Luca pedig már en-
nek a jó nevű gimnáziumnak 
a tanulója, aki az országos 
kémiai versenyen ötödik, 
míg a megyein elért harma-
dik helyezéséért kapta meg 
az Érd Kiváló Diákja emlék-
érmet. Elárulta, noha a ké-
mia a kedvenc tantárgya, 
ezekért az eredményekért 
bizony keményen meg kellett 
dolgoznia.  n BÁlINT E.

Az idei díjazottak
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola: Nagy 
Márk Károly. Érdi Bolyai János Általános Iskola: Fazakas 
Norbert, Micskó Zsombor, Molnár Levente, Mrena Richárd, 
Szántó János, Ravasz Fanni, Balog Benjámin. Érdi Gárdo-
nyi Géza Általános Iskola és Gimnázium: Csáki Zsófia, 
Diósd Gabriella, Kaltenecker Luca, Polgár Alexandra. Érdi 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola: Bódi Abigél, 
Bradács Tamara, Fülöp Anna, Szalma Luca, Orosz Dániel. 
Érdligeti Általános Iskola: Kiss Gabriella, Erdélyi Zsom-
bor, Farkasfalvi-Ugron Ambrus, Kovács Bence. Érdi Teleki 
Sámuel Általános Iskola: Demeter Fanni. Érdi Vörös-
marty Mihály Gimnázium: Giczi Karolina, Vass Zóra, Pajer 
Sándor, Belley Luca, Mohácsi Zsombor, Zatykó Ábel, Kont-
ra Dorottya, Baracsi Kázmér Zsolt, Szendefi Dániel, Szűcs 
Villő. lukin lászló alapfokú Művészeti Iskola: Báll Dani-
ella, Dezső Diána, Révai Júlia, Szokolai Lóránt.

Az egyik díjazott, Szokolai Lóránt két hangszeren is remekel: nem-
csak csellózik, tangóharmonikázik is

Dr. Bács István alpolgármester (Fidesz–KDNP) a diákokat felkészítő 
tanároknak is gratulált a kimagasló eredményekhez

Idén is zsúfolásig megtelt a díszterem a díjazottakkal és az őket ünneplőkkel

Idén harminchat diák kapott városi kitüntetést

Szorgalmasak a tanulásban, 
sikeresek a versenyeken
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Gulyáslevessel, lekvá-
ros buktával és forró 
teával várták ismét a 
rászorulókat az érdi 
Szociális Gondozó 
Központ udvarában 
január utolsó napján. 
Mint arról már koráb-
ban beszámoltunk, erre 
az ételosztásra a helyi 
egyházak és az érdi 
szociális intézmények 
összefogásával kerülhet 
sor vasárnaponként.

Legutóbb a Magyar Demok-
rata Szövetség, az Érdligeti 
Római Katolikus Plébánia, a 
Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége Érdi Szervezete 
(KÉSZ), az Érdi Konzervatív 
Kör Katolikus Szülők Egyesü-
lete (ÉKKŐ), valamint a Ke-
reszténydemokrata Néppárt 
Érdi Szervezete is támogatta 
a január 31-ei ételosztást, 
amelyen Aradszki András 
(Fidesz–KDNP) államtitkár, 
térségünk országgyűlési kép-
viselője is részt vett. Mint 
mondta, támogatja a gondozó-
központ és az egyházak ösz-
szefogását és azt a kezdemé-
nyezést, hogy egész télen át 
folytatódjon a hétvégi meleg 
ételosztás, hiszen a legtöbb 
jótékonysági akció csak de-
cember végéig tart, januártól 
már többnyire kimerülnek a 

készletek és a buzgó segítő-
készség is alábbhagy.

Paróczai Zoltánnétól, az 
érdi Szociális Gondozóköz-
pont Dr. Dizseri Tamás Habili-
tációs Központ tagintézmé-
nyének vezetőjétől megtud-
tuk, hogy vasárnaponként 
alapvetően 250–300 adag egy-
tálétellel készülnek, ma is kö-
rülbelül ennyi porció lesz a 
gulyáslevesből és ez a meny-
nyiség nemcsak az itt sorban 
álló rászorulóknak elegendő, 
hanem jut belőle azoknak a 
családoknak is, amelyeknek 
tagjai bármilyen okból nem 
tudnak a helyszínre jönni, ne-
kik az utcai szociális munká-
sokkal juttatják el a meleg 

A hétvégén ismét teltházas mulatságot tartott 
városunkban az Érdi Horvát Önkormányzat, 
amelyen óriási sikerrel lépett fel a Zorica tánccso-
port Ercsiből és a helyi Igraj Kolo.

Itt a báli szezon, amikor 
városunkban egymást érik a 
farsangi mulatságok. Az itt 
élő nemzetiségek báljait 
azonban nem a maskarák és 
farsangi álarcok jellemzik, 
hanem a hagyományőrzés, 
hiszen ez az esemény kiváló 
alkalmat ad arra, hogy ne 
csak a maguk szórakozásá-

ra énekeljék népdalaikat, 
ropják nemzeti táncaikat, 
hanem a bálra érkező vendé-
geiknek is megmutassák, 
továbbadják azokat.

Szombaton, január 30-án a 
Finta Rendezvényházban rác 
bálra hívogatott a talpalávaló 
muzsika, itt tartotta immár 
tizennegyedik hagyomány-
őrző mulatságát az Érdi Hor-
vát Önkormányzat. A tököli 
Délszláv Kolo zenekarnak 
már a bál kezdetén sikerült 
táncra perdítenie a vendége-
ket, olyan remekül húzták, 
hogy sokan egy percig sem 
bírták ülve hallgatni a kör-
táncba hívogató muzsikát.

Majd miután kis szünetet 
tartottak a muzsikusok, a há-
zigazdák: Weselovits István-

né, az Érdi Horvát Önkor-
mányzat elnöke, valamint tag-
jai: Antunovits Antal és Nagy 
Istvánné köszöntötték a ven-
dégeket. Az elnök horvátul is 
üdvözölte a bálozókat, hozzáté-
ve, mindig izgatottan, nagy vá-
rakozásokkal készülnek az év 
egyik legnagyobb rendezvé-
nyére, és boldogok, hogy évről 

évre vendégül láthatják más 
települések hagyományőrző 
együtteseit, valamint a közeli 
településekről érkezők mellett 
az ercsi, a tököli, szigetszent-
miklósi, százhalombattai, du-
nakeszi barátaikat is.

A köszöntést követően fer-
geteges táncprodukciókat 
láthattak a résztvevők. A 
Zorica Tánccsoport Ercsiből 
rendszeresen részt vesz az 
érdi rác bál műsorában, az 
idén nemcsak horvát, hanem 
más délszláv koreográfiával 
is érkeztek. A csoport kitar-
tó és színvonalas munkáját 
dicséri, hogy tavaly a Népek 
Tánca versenyen kiemelt 
arany minősítést értek el, 
így nem csoda, hogy a bálon 
is hatalmas volt a sikerük.

Ám a helyi táncosainknak 
– akik nem oly régen, 2012-
ben alakították meg az Igraj 
Kolo (Járd a kolót!) rác ha-
gyományőrző tánccsoportot 
– sem volt okuk az izgalom-
ra, hiszen mostani fellépé-
sükkel is remek hangulatot 
varázsoltak a táncterembe. 
A produkciók végén pedig a 
bálozók is bekapcsolódtak a 
táncba.

Közben Aradszki András 
államtitkár, térségünk or-
szággyűlési képviselője (Fi-
desz–KDNP) is megérkezett, 
aki a kolózók lélegzetvétel-
nyi szünetét használta ki, 
hogy röviden köszöntse a 
mulatság résztvevőit. Ki-
emelte: a tizennegyedik, ha-
gyományos rác bál már oly-
annyira része ennek a vá-
rosnak, hogy itt az ideje fel-
venni a helyi örökségek ér-
téktárába. Elmondta még, 
hogy nagyszerű élmény volt 
számára a magas színvona-
lú műsorban, a tánccsopor-
tok szívből jövő eladásában 
gyönyörködni, hisz a hagyo-
mányok megőrzése is azt jel-
zi, hogy úgy vagyunk erő-
sek, ha egymás mellett béké-
ben élve, mindenki megőrzi 
és ápolja nemzeti kultúráját, 
valamint a keresztény ha-
gyományainkat – tette hoz-
zá az államtitkár.

Mivel az érdi rác bál ha-
gyományosan batyus jelle-
gű, a harapnivaló meg a jó-
kedvre derítő itóka a bálo-
zók kosarából került az 
asztalokra. Meg is teltek fi-
nomságokkal a tányérok 
meg a poharak, és még egy-
mást is megvendégelték az 
asztaltársaságok. Szükség 
is volt energia pótlására, 
hisz hajnalig tartott a mu-
latság.
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Pörgött az ezerráncú szoknya, gőzölgött a forró 
gombóc, kékfestő papírköténykék készültek és 
hagyományos sváb tájszólással csendültek fel 
a dalok a Pumukli óvodában, ahol január 25. 
és 29. között nemzetiségi hetet rendeztek a 
gyerekeknek.

A német nemzetiségi óvo-
da szeptemberben nyitotta 
meg kapuit, így első ízben 
rendezték meg ezt a hagyo-
mányteremtő tematikus he-
tet.

– Szeretnénk továbbörökí-
teni a nemzetiségi hagyomá-
nyokat. Erre egy hét termé-
szetesen nem elég: minden 
esztendőben más és más ol-
dalról járjuk körül ezt a té-
mát. Ebben az évben a népvi-
selet került előtérbe – mond-
ta lapunknak Kovács-Rókás 
Enikő óvónő, hozzátéve: a 
témahét lebonyolításában a 
gyerekek szülei, nagyszülei 
is aktív részt vállaltak.

– A szülőktől kaptunk régi 
népviseleteket, amiket a 
gyerekek megnézhettek, sőt, 
fel is próbálhattak. Nagyon 
tetszett nekik, hogy milyen 
sok szoknyát hordtak az asz-
szonyok. Megnézhették azt 
is, hogyan készül a kékfestő 
ruha, és sötét kartonra a 
gyerekek is készítettek fehér 
mintákat, egy másik foglal-
kozáson pedig sváb kendőt 
festettünk. Beszélgettünk 
arról is, hogyan érkeztek 
Magyarországra annak ide-
jén a német nemzetiségűek, 

majd csütörtök délelőtt ven-
dégül láttunk néhány nagy-
mamát, a Rosenbrücke 
énekkar pár tagját, illetve a 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökét, akik a 
sváb dialektust mutatták be 
a gyerekeknek – sorolta a 
programokat Kovács-Rókás 
Enikő.

A tematikus hét minden 
napjára jutott valami finom-
ság is: a szülők hagyomá-
nyos német süteményekkel 

készültek, amit a kicsit meg-
kóstolhattak.

– A gyerekek természete-
sen nemcsak a német, ha-
nem a magyar népi hagyo-
mányokat is megismerhetik: 
előző héten a magyar visele-
tet mutattuk be, így képet 
alkothatnak arról is, mi a 
különbség a magyar és né-
met népviselet között – je-
gyezte meg az óvónő.

Arra a kérdésre, hogy me-
lyik ruha aratta a legna-
gyobb sikert, elmondta: na-
gyon tetszett a gyerekeknek 
az esküvői ruha; a német 
menyasszonyok ugyanis ha-
gyományosan fekete ruhá-
ban esküdtek, kezükben az 
elmaradhatatlan rozmaring-
ággal, a tisztaság jelképével.
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ételt. Hozzátette: úgy tudja, 
hogy az egyházak és az érdi 
Szociális Gondozó Központ 
összefogásával folytatott akci-
ójuk egyedülálló az ország-
ban, ugyanis az emberek 
zöme legfeljebb decemberben 
fordul az elesettek felé, így a 
legtöbb jótékonysági szerve-
ződés az ünnepek után elhal, 
pedig a rászorulók most is fáz-
nak és éhesek, hiszen nagy-
ban tart még a tél! Szerencsé-
re Érden mindeddig sikerült 
támogatókat és önkéntes se-
gítőket is toborozni, és még 
arra is oda tudnak figyelni, 
hogy minden vasárnap lakta-
tó, de változatos étellel várják 
a rászorulókat – mondta a 

szociális gondozóközpont tag-
intézmény-vezetője.

Eőry Örs, a KDNP Érdi 
Szervezetének elnöke pedig 
elárulta lapunknak, hogy a 
vasárnapi gulyásleves és a 
lekváros bukta a Kós Károly 
Szakképző Iskola konyhá-
ján készült el, Balogh 
Károlyéknak köszönhető-
en. Bár ezen a hétvégén nap-
közben nem süllyedt fagy-
pont alá a hőmérséklet, a 
fedél nélkülieknek mégis 
jól esett a forrón gőzölgő, 
gazdag gulyásleves és a fi-
nom tea mellett elfogyasz-
tott lekváros bukta. Látha-
tóan senki sem maradt 
éhes, sőt voltak, akik két-
szer is sorba álltak és még 
vacsoráravalót is vihettek.

Császár Attila, a Késői eső 
gyülekezet vezetője lapunk-
nak nyilatkozva elmondta, ja-
nuár elején 950 darab töltött 
káposztát főztek, amihez 25 
kiló húst használtak fel, de az-
óta is minden vasárnap jelen 
vannak az ételosztáson és 
amiben csak tudnak, szívesen 
besegítenek. Hozzájuk hason-
lóan, az üst mellett levest me-
regető vagy a kenyeret és buk-
tát osztó önkéntesek között is 
több ismerős arcot láttunk, 
akik a vasárnapi pihenőjük 
helyett jöttek el a Budai úti ud-
varba segíteni, hogy most is 
meleg ételhez jussanak váro-
sunk rászorulói.
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Érdi horvát bál, immár tizennegyedszer

Batyuk az asztalon, kolo a táncparketten

Az érdi Igraj Kolo rác tánccsoport nemrégen alakult, de évről évre sikeresebb

Sokan egy percig sem bírták ülve hallgatni a körtáncba hívogató 
muzsikát

Vasárnapi ételosztás rászorulóknak az érdi városközpontban

A szakképzőben megfőzték,  
az önkéntes segítők kiosztották

Aradszki András országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) is támogatja a gondozóközpont és az egyházak összefo-
gását az elesettekért

A gulyásleves és a lekváros bukta a Kós Károly Szakképző Iskola konyháján készült el

Német nemzetiségi hét a Pumukli óvodában

Kékfestő és gőzgombóc

Minden ovis magára ölthette a sváb népviseletet

Ajószakmafeléregydiplomával
Előző számunkban már be-

számoltunk arról a csepeli isko-
láról, ahol olyan hiányszakmák-
ra képezik a tanulókat, amelyek-
benmárnapjainkbanis
komoly szakemberhi-
ány alakult ki. A Cse-
pel-sziget Általános és
Szakképző Iskola, Spe-
ciális Szakiskola képe-
zi a jövő kőműves és hi-
degburkolóit, épület- és
szerkezetlakatosait, de
tanulnak itt szakmát még festő,
mázoló és tapétázó, valamint női
szabó szakirányon, a következő
tanévtől pedig az érettségi mel-
lett a szociális gondozó és ápoló
képzést is beindítják, akik iránt
nagy a kereslet a munkaerőpia-
con. Bepillantást nyerhettünk az
ösztöndíjrendszerükbe, amely
szerint havonta többmint 50 ezer
forint támogatást kaphatnak az
itt tanuló diákok. Beszámoltunk
továbbá a németországi nyári

munkákról 500 eurós fizetéssel
és a képzés végén a tanulóik ré-
szére nyújtott ingyenes B típusú
jogosítványról. Most bővebben a

szakértői véleménnyel
rendelkező tanulók le-
hetőségeiről kérdeztük
az iskola fenntartójá-
nak elnökét, Kosik
Györgyöt: A sajátos ne-
velési igényű tanulók
egy előre jól felépített
életpályamodellbe tud-

nakbekapcsolódni a gyógypeda-
gógiai intézményegységünkben.
Az első évfolyam a szakmai elő-
készítésről szól. Ez alatt az egy
év alatt megismerjük tanulóin-
kat, és a képességeiknek megfe-
lelően javasoljuk nekik az olyan
piacképes szakmák elsajátítá-
sát, mint például az élelmiszer-,
vegyiáru- és gyógynövényeladó
vagyagyorséttermi eladó, illetve
textiltermék-összeállító, park-
gondozó és kerti munkás. Ezek a

tanulók olyan kivételes helyzet-
ben vannak, hogy a felsorolt
szakmákat egyrészről rövidebb,
azaz kettő év alatt elsajátíthat-
ják, másrészről pedig egymás
után több szakmát is tanulhat-
nak nálunk ingyenesen, nappali
tagozaton, akár 27 éves korukig.
Tekintettel arra, hogy a szakmai
gyakorlatot tanulószerződéssel
teljesítik tanulóink, a nálunk töl-
tött tanulóévekmár beleszámíta-
nak a szolgálati időbe, és így
egyéb szociális juttatásoknál is
figyelembe veszik ezeket. Ami-
kor a diákjaink szakmai bizo-
nyítvánnyal a kezükben elhagy-
ják iskolánkat, segítségünkkel
több budapesti és Budapest kör-
nyéki cégnél helyezkedhetnek el
teljes munkaviszonyban történő
foglalkoztatásra. Leendő tanuló-
ink további tájékoztatást Face-
book-oldalunkon és a www.
csiszi.eu weboldalunkon talál-
nak. (X)
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Érd Kiváló  
Sportolói 2015
Buzási Boglárka, karate
Edző: Mártha János
Györgylőrinc Krisztina, tollas-
labda
Edző: Tinka Lajos, Tornai Tibor
Harmos Márton, tollas
Edző: Tinka Lajos, Tornai Tibor
Juhász Krisztina, 1600 m-es 
síkfutás
Edző: Kevereschánné Szabó Mária
Korpás Petra, akrobatikus rock 
and roll
Edző: Sárfy Krisztina, Sárdi Anita 
Flóra
Kótány Katica, tenisz
Edző: Komáromi Gábor
Nagy Krisztián, birkózás
Edző: Tar Mihály, Südi Gábor
Nagy Márk, baseball
Edző Terry Lingenhoel, Kocsner 
János
Parádi Péter oresztész, karate

Edző: Kurucz Mihály, Kuruczné 
Medgyes Erzsébet
Sipos Boglárka Fanni, sumo
Edző: Tar Mihály, Südi Gábor
Sós dániel, úszás
Edző: Selmeci Attila, Magó Gábor
Tekauer Márk, úszás
Edző: Selmeci Attila, Magó Gábor
Vitay luca, karate
Edző: Kurucz Mihály, Kuruczné 
Medgyes Erzsébet

Érd Kiváló  
Sportcsapatai 2015
4X100 vegyes váltó, úszás
Jánosi Kristóf, Kovács Benedek, Sós 
Dániel, Tekauer Márk
Edző: Selmeci Attila, Magó Gábor
Fiú páros, akrobatikus torna
Balogh Máté, Kánnai Márton
Edző: Baloghné Papp Ildikó
Floorball-Unihoki II. korcsoport
Bengyel Kata, Csányi Zoé, Kaintz 
Virág, Lázár Daniella, Mészáros 

Krisztina, Szunyok Réka, Villás 
Vivien, Zsolnai Arabella
Edző: Horváth Anikó
Kata csapat, karate
Kurucz Boglárka, Parádi Péter, Vitay 
Luca
Edző: Kurucz Mihály, Kuruczné 
Medgyes Erzsébet
Pirates csapat, baseball
Csobánczy Gergely, Feher Zsombor, 
Geng Balázs, Hermann Dávid, 
Kibédi-Varga Ádám, ifj. Kocsner 
János, Kottán Béla, Lakó Balint, Lakó 
Márton, Oakley Aaron, Szabó István, 
Szabó Róbert, Tóth Gergely
Edző Terry Lingenhoel, Kocsner 
János
Xpress serdülő csapat, akrobati-
kus rock and roll
Korpás Petra, Szalma Borka, 
Petrovics Henrietta, Szoldi Viktória, 
Gábor Panna, Horváth Fanni, Szente 
Fruzsina, Szalai Alexa, Szlotta Zsófia, 
Csákó Szilvia, Radván Emese, Andrá-
si Dóra, Krencz Dóra, Eőry Laura
Edző: Sárfy Krisztina, Sárdi Anita Flóra

Érdi sportnaptár, 2016. február
02.06.  ÉRD–MTK Budapest, női kézilabda NB I 17. forduló
02.06.  Treff 07 SE–GSK-Erdőkertes, férfi kézilabda, Pest me-

gyei első osztály, 17. forduló
02.11.  Röplabda Magyar Kupa bronzmérkőzés és döntő, fér-

fiak
02.12.  Röplabda Magyar Kupa bronzmérkőzés és döntő, 

nők
02.13.  II. ENSI Érd Kupa, kyokushinkai karate
02.14.  Treff 07 SE–Százhalombattai KSE, kosárlabda, NB II, 

Közép A csoport
02.20.  ÉRD–Issy Paris Hand, női kézilabda, KEK, negyeddön-

tő, 1. mérkőzés
02.20.  Érdi VSE–Balatonfüredi FC, NB III, Nyugati csoport, 

19. forduló
02.21.  Treff 07 SE–BKG-DSE, kosárlabda, NB II Közép A cso-

port
02.24.  ÉRD–FTC-RailCargo Hungaria, női kézilabda NB I, 19. 

forduló
02.27.  Treff 07 SE–Aranyszarvas SE, férfi kézilabda, Pest me-

gyei első osztály, 19. forduló

Továbbra is szerda, szombat ritmusban játsszák 
felkészülési mérkőzéseiket az Érdi VSE labdarúgói, 
még akkor is, ha a nagy köd időnként beleszól a 
tervezett programba.

Így volt ez szerdán is, ami-
kor a Puskás Akadémia II 
elleni találkozó elmaradt. 
Ennek keserű levét a Vízmű-
vek (Budapest első osztály)
csapata itta meg, mivel az 
Érden megrendezett találko-
zón egytucat gólig jutott a jól 
és eredményesen játszó ha-
zai csapat. (Érdi VSE–Víz-
művek, 12–0)

Jóval nehezebb feladat 
várt Limperger Zsolt csapa-
tára a hétvégén megrende-
zett háromcsapatos „mini” 
tornán, ahol az Urbán Flóri-
án vezette, tavaly még NB 
III-ban szereplő Veresegyhá-
za és a Miskovicz Bálint ál-
tal irányított, számos koráb-
ban Érden is megfordult já-
tékosokkal felálló, évek óta 
NB III-as tagságra vágyó, a 
Fejér megyei bajnokságot 

vezető Iváncsa csapataival 
mérkőzött meg.

Limperger Zsolt vezető-
edző a találkozók után el-
mondta, hogy elégedett a lá-
tottakkal, egyre jobb ritmus-
ban játszik a csapat, az új 
igazolások is hamar beillesz-
kedtek és biztos abban, hogy 
hasznára válnak az együttes 
játékának. A hétvégén már 
mindenki pályára lépett, ez 
azt jelzi, hogy nincsenek sé-
rültek, bár néhány játékos-
nak a kihagyások miatt némi 
lemaradása van a többiekhez 
képest. Az már egyértelműen 
látszik, hogy szinte vala-

mennyi poszton nagy harc 
várható a csapatba kerülé-
sért, de ez csak előnyére vál-
hat az eredményességnek. 
Kérdésünkre elmondta, nem 
látja szükségét további iga-
zolásoknak, a keret alkal-
mas a kitűzött célok elérésé-
re.

További felkészülési mér-
kőzések: február 3., szerda 
18.30: Érdi VSE–Üllő, febru-
ár 10., szombat 10.00: Duna-
haraszti–Érdi VSE

n HaRMaT JENŐ

A Magyar Kupa döntőit jövő 
csütörtökön a férfiak kezdik a 
Dág–MAFC-BME bronzmecs-
csel, majd az elmúlt három év 
döntője ismétlődik, a FINO Ka-
posvár a Kecskeméti RC-vel 
találkozik. Másnap a nők 
bronzmeccsét a Jászberény a 
Fatum Nyíregyházával játssza, 
míg a fináléban a kupa címvé-
dője, a Vasas SC-Óbuda az el-
múlt két bajnoki kiírás győzte-
sével, a Linamar Békéscsabai 
RSE gárdájával küzd meg.

– Mind a két csapat remek 
formában van, annak ellenére, 
hogy a közelmúltban egy ko-
moly veretlenségi sorozatot ve-
szített el a Kaposvár – vála-
szolta azon kérdésünkre 
Pecsuvácz Péter, a Magyar 
Röplabda Szövetség sajtófőnö-
ke, hogy mennyire lesz kiéle-
zett meccs a férfiak döntője. – A 
Kaposvár címvédő, vezeti a 
bajnokságot, esélyes, de ahhoz, 
hogy megvédje címét, maximu-

mon kell teljesítenie, mert a 
Kecskemét méltó ellenfél lesz. 
Hogy melyik lesz nagyobb csa-
ta: a férfi vagy a női? Nagyon 
remélem, hogy nem kell eldön-
teni, bízom benne, hogy akik 
kilátogatnak, azt fogják mon-
dani, hogy nagy csaták voltak” 
– fogalmazott a sajtófőnök.

A kétnapos helyosztókon a 
honi bajnokság élmezőnyében 
edződő válogatottak is részt 
vesznek. A békéscsabaiaknál 
Szakmáry Gréta, Tálas Zsu-
zsanna és Bodnár Dorottya, 
a fővárosiaknál Vacsi Evelin, 
Kötél Zsanett, Szombathelyi 
Szandra és Miklai Zsanett is 
válogatott kerettag volt az Eu-
rópa-ligában.

A kupadöntőre jegyeket vá-
sárolni személyesen a helyszí-
nen, vagy a www.erdarena.hu 
internetes oldalon lehet. A fel-
nőtt napijegy 1500 forintba, a 
diák és nyugdíjas napijegy 
1000 forintba kerül, 12 év alatt 
ingyenes a belépés. n d.B.

Három arany, öt ezüst és nyolc bronz
Január 30-án, Mezőfalván, a Dunaferr SE rendezte meg 

hagyományos gyerek- és diákversenyét, az Alibi Pizzéria 
Kupa meghívásos centrumverseny keretén belül. Az érdi 
fiatal birkózópalánták tizenhat éremmel tértek haza, né-
hányan széles mosollyal az arcukon. Összesítésben há-
rom arany-, öt ezüst- és nyolc bronzérmet szereztek.

Majdnem tökéletes hónapja volt az ÉRD női kézi-
labdacsapatának, amely januárban lejátszott nyolc 
meccséből hetet megnyert, s csak a Győri Audi 
ETO elleni idegenbeli bajnokin maradt alul egy 
góllal. A legutóbbi héten a Magyar Kupában és a 
bajnokságban is két újabb sikert könyvelhettek el.

Csurgói NKC–ÉRD
Az ÉRD a tavalyi bajnokság-

ban elért bronzérmével csak a 
negyedik körben, azaz a leg-
jobb tizenhat között csatlako-

zott a Magyar Kupa küzdelme-
ibe, melyben az NB II (harmad-
osztály) délnyugati csoportjá-
nak második helyén álló Csur-
gói NKC volt az ellenfele. Noha 
már a novemberi sorsoláskor 
tudhatták a csurgóiak, hogy 
számukra véget ér a Magyar 
Kupa, Szabó Edina erre csak 
„rátett egy lapáttal”, mivel 
egyedül Szvetlana Grid-
nyeva maradt ki az NB I-es 
keretből (illetve a két sérült, 
Mariama Signaté és Andjela 
Bulatovics). Ehhez képest fel-
szabadultan kezdtek a somo-
gyiak, két szép akcióból két 
góllal meg is léptek, ám az ér-
diek, tudatva az osztálykü-
lönbséget, a szünetben már hét 
góllal vezettek, majd a máso-
dik félidőben előnyüket növel-

ve 29–16-ra nyertek, s így a 
Magyar Kupában is bejutottak 
a legjobb nyolc közé.

A negyeddöntőben az ÉRD 
február 10-én játszik az MTK 
Budapest otthonában.

Mosonmagyaróvári KC 
SE–ÉRD

Az ÉRD-re az NB I tizenhato-
dik fordulójában ismét egy alsó-
házi ellenfél várt, a Békéscsaba 
és a Budaörs után ezúttal a Mo-
sonmagyaróvár ellen gyűjthet-
te be a biztos két pontot Szabó 

Edina együttese. A mosoni csa-
pat igazi „második félidős” gár-
da, meccseinek nagy részében 
a második harminc percet szo-
ros eredménnyel zárják. Az 
ÉRD ellen is rosszul kezdtek 
Hlavaty Tamás lányai, Szabó 
Edináék Klivinyi Kinga és 
Katarina Krpezs-Slezák veze-
tésével a félidőben már hat gól-
lal mentek, ami elegendő volt a 
győzelem megszerzéséhez. Hi-
ába hajrázott jobban ugyanis a 
Mosonmagyaróvár, hátrányá-
ból csak két gólt tudott faragni. 
Az ÉRD győzelmével feljött a 
tabella harmadik helyére, mivel 

a Siófokot egy ponttal, a Duna-
újvárost pedig jobb gólkülönb-
ségével előzi meg. Janurik 
Kingáék legközelebb február 
6-án az MTK Budapestet fogad-
ják az NB I-ben.

n doMoNKoS BÁlINT

Újra röplabdagála  
az Érd Arénában

A program:
Február 11., csütörtök
17:00 Dág–MAFC-BME 
(férfi bronzmérkőzés)
19:30 Kecskemét–Fino 
Kaposvár (férfidöntő)
Február 12., péntek
17:00 Jászberény–Fatum 
Nyíregyháza (női bronz-
mérkőzés)
19:30 Linamar Békéscsa-
ba–Vasas Óbuda (női 
döntő)

CSURGÓI NKC–ÉRd 16–
29 (8–15)
Gólszerzők: Barta 7 (5), He-
gedüs 4, Pavlovics 2, Ma-
joros, Knapp, Fekete Á. 
1–1, ill. Klivinyi 6, Krpezs-
Slezák 5 (3), M. González, 
Barján 4–4, Havronyina, 
Kisfaludy 2–2, Szabó L. 2 
(1), Vajda, Takács K., Gu-
lyás, O. Vukcsevics 1–1.
Hétméteresek: 6/5, ill. 4/4
Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Nyerjen belépőt!
Az izgalmasnak ígérkező 
meccsekre az ÉRD FM 101.3 
hallgatói minden hétköz-
nap négy mérkőzésre érvé-
nyes páros belépőket nyer-
hetnek. Az egyik játékra a 
Napos Oldal című műsor-
ban kerül sor, amit Ölvedi 
Réka vezet 6 és 10 óra kö-
zött, míg a másik két tikettet 
a délután 14 órakor kezdő-
dő Hazafelé című műsor-
ban sorsolja ki Bálint László.

Érkezők
Pallagi Botond (21 éves), a 
Vác FC-től érkező közép-
pályás ősszel kevés lehe-
tőséget kapott az NB II-es 
együttesben, míg koráb-
ban az NB III-as csapatban 
23-szor lépett pályára.
Korozmán Norbert (22 
éves) középpályás a Buda-
fok FC csapatától érkezik. 
Ősszel 14 mérkőzésen lé-
pett pályára és 11 gólt 
szerzett. Az előző bajnok-
ságban az NB III-as Csepel 
csapatát erősítette.

MoSoNMaGYaRÓVÁRI 
KC SE–ÉRd 20–24 (7–13)
Mosonszolnok, 350 néző. V: 
Bonifert, Oláh
M OS O N M AGYAR ÓVÁR : 
SZEMEREY – Katona 2, Kiss N. 
1, Hanczvikkel, Dombi 2, Gyi-
mesi 1, Puhalák 1. Csere: 
Gerháth 4 (3), Csala 3, Bouti 1, 
Szepesi 1, Morena 1, Vékássy, 
BÍZIK 3. Edző: Hlavaty Tamás
ÉRD: JANURIK – KRPEZS-
SLEZÁK 6 (1), M. González 4, 
Barján 1, Kisfaludy 1, KLIVINYI 
7, Fekete B. 1. Csere: 
Gridnyeva, Győri (kapusok), 
Signaté 2, Gulyás V., O. 
Vukcsevics, Havronyina 2, 
Szabó L., Takács K., Vajda. 
Edző: Szabó Edina
Az eredmény alakulása. 6. 
perc: 2–3. 13. p.: 4–6. 17. p.: 
4–8. 23. p.: 6–12. 35. p.: 10–13. 
41. p.: 11–15. 47. p.: 13–16. 49. 
p.: 13–18. 55. p.: 15–22
Kiállítások: 10, ill. 6 perc
Hétméteresek: 4/3, ill. 3/1

Nem lesz több igazolás

Az Érdi VSE nyerte  
a „mini” tornát

Érdi VSE–Iváncsa 3–0
Góllövők: Honti, Hegedűs, 
Skita
Iváncsa–Veresegyháza 3–0
Góllövők: Berényi, Márki
Érdi VSE–Veresegyháza 3–1
Góllövők: Csizmadia, Pallagi, 
Korozmán, ill. Grezner

A nagy köd időnként beleszól a tervezett programba

Eredmények:
Gyerek leány korcsoport:
32 kg Pintér Dominika III.

Gyerek fiú korcsoport:
20 kg Egri Zsombor I.
Bori Richárd II.
Jakab Roland III.
24 kg Szenicza Nimród II.
26 kg Körtvélyesi Roland III.
32 kg Jakab Dániel II.

diák II. leány korcsoport:
32 kg Bogyai Csenge III.

diák II. fiú korcsoport:
32 kg Bákai Ferenc I.
35 kg Gazsi Máté I.
Bokodi Mihály II.
Sipos Milán III.
38 kg Cser Barnabás III.
42 kg Gyenes Bence II.
Hegedűs-Nagy Bence III.
Hermann Norbert III.

A fiatal érdi birkózópalánták tizenhat éremmel tértek haza

Újabb két meccs, újabb két sima győzelem

Pazar januárt hoztak az érdi lányok

Az ÉRD győzelmével feljött a tabella harmadik helyére

GYERE EL, ÉS SZURKOLJ VELÜNK!
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Gazdikereső

Bell Érden talált kistestű, ked-
ves, 3 év körüli szuka kutyus. 
Sajnos át tud mászni a keríté-
sen, így csak lakásban tartás-
ra alkalmas. Ivartalanítás 
után vihető el.

Csöpi 10 éves, ivartalanított 
szuka. Gazdája halála miatt 
került a gondozásunkba. Sze-
retetreméltó, nyugodt, békés, 
idősödő kutyuska, csak egy 
nyugodt fekhelyre és sok si-
mogatásra vágyik.

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

Ha örökbe fogadná Bellt vagy Csöpit, vegye fel a kap-
csolatot az Alapítvány munkatársaival. Telefon: 06-30-
276-6071 vagy 06-30-910-6987, E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a 
www.siriusalapitvany.hu weboldalon.

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

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

VÁLLALKOZÁS

Kötelező törzstőkeemelés kft.-k
részére 2016.03.15.-ig!

Bővebb információt az alábbi
elérhetőségekenkaphat.
Dr. Bódis-Gill Borbála

ügyvéd
Tel.: (+36) 30 570-2009
www.legalservice.hu

Cégtulajdonosok
figyelem!
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NAGYtéli GYÜMÖlCSlé
éS lEKVÁRVÁSÁR!

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

kiszerelésben, valamint
EPER- és MEGGYlEKVÁR

termelői áron megvásárolható!
tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!

Csupa-csupa vitamin! ingyenes házhoz szállítás.

t:30/2721769, fiNoMGYuMolCSlE.hu
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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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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

83
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

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

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

06-30-924-1205 31
27
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391
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AUTÓ/MOTOR

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 31
28
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Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

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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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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Redőnyök,szúnyoghálók
téli vására -20%
hőkamerás mérés!

Zollux Kft. • 23-374-823 • zollux@zollux.hu
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 31

40
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 30

87
81

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

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

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

VEGYES

32
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80Köszönjük, hogy adója 1%-ával
támogatta alapítványunkat.

Az összegyűlt összeg 255 026 Ft,
amellyel óvodánk oktató-nevelő
munkájának színvonalát emeltük.

Csanád Óvodai Alapítvány
Jó állapotban lévő Lada Szamara

gépkocsi, újszerű Nayman vil-
lany varrógép, régi rádiók, beé-
pített lemezjátszóval, bakelit
lemezek, Fiat autó motor. Érd.:
06-20/483-0448.

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

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

OKTATÁS

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

Német nyelv oktatását, nyelvvizs-
gára, érettségire felkészítést
vállalok! Tel.: 06-20/327-46-14.

32
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ÖSSZESZERELŐImunkaÉRDEN
A német PRETTL csoporthoz tartozó PEX Kft. új
érdi gyártócsarnokába keres munkavállalókat

igényes autóipari termékek gyártásához.

Gyorsan elsajátítható, könnyű ülőmunka • Igényes és tiszta
munkakörnyezet • Korrekt bérezés és juttatási rendszer

• Hosszú távú biztonság
Autóipari, kábeles vagyműanyagipari tapasztalat előnyt jelent!
PEX Automotive Systems Kft. 2030 Érd, Turul u. 10; tel: 23/505-840; pex.munka@gmail.com

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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ALBÉRLET KERESÉS

Külön álló, összkomfortos családi
házat keresnénk hosszú távra
Érden vagy környékén. Tel.: 06-
20/252-2879.

RENDEZVÉNY

Február 13-án, 19 órától beöltö-
zős felnőtt Farsangi Bál a Finta
Rendezvényházban. Zene,
tánc, tombola. Érd: Ildikónál:
06-30/292-34-99.

ÁLLÁST KÍNÁL

Jelentkezésmódja: A fényképesmagyar
és/vagy német nyelvű önéletrajzokat
kérjük a következő címre elküldeni:
szilvia.doro@krause-systems.hu

AKrauseKft.

Pénzügyi
asszisztenst

(adatrögzítőt) keres

Feladatok:
• vevő- és importszámlák ellenőrzése
• bankszámlakivonatok rögzítése
• vevő folyószámlák egyeztetése
• vevő kinnlevőségek kezelése
• házi pénztári elszámolások készítése
• kompenzációk összeállítása és rögzítése
• egyéb analitikák vezetése
• havi és éves zárásokban való közreműködés

Elvárások:
• SAP integrált vállalatirányítási rendszer
ismerete
• hasonló területen szerzett többéves
munkatapasztalat
• precíz, pontosmunkavégzés

Előny:
• német vagy angol nyelvismeret

Munkavégzéshelye:Érd

Akár részmunkaidőben is. 32
03
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Betanított
(férfi és női)

munkásokat
keresek, nagyobb létszámban,
azonnali belépéssel, újonnan

létesült ipari termelő
üzemünkbe.

Férfiak esetében előzetes
szakképzettség előny a

felvételnél.

Munkarend:
többműszakos, hétfőtől péntekig.

Munkavégzés helye:
Sóskút (Pest megye) ipari parkban.

Munkáltató:
KEROX Ipari és Kereskedelmi kft.

Érdeklődhetnek: 06-30-193-6342

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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74Németországi
munkahelyeinkre
keresünk nagy

gyakorlattal rendelkező
sertéscsontozókat
ésmarhavágókat!

Érd.: 06-1-471-9543,
06-1-471-9548

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.

Szakképzett csemegepultos kol-
légát felveszünk, diósdi élelmi-
szerüzletünkbe. Szakmai gya-
korlat szükséges. Jelentkezni
a megadott email-címen fény-
képes önéletrajzzal vagy 06-30/
399-28-70-es telefonszámon le-
het, oneletrajz.szerencsesa-
rok@gmail.com.

TELEK
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Érdi pékmintaboltba keresünk
gyakorlattal rendelkező

eladót
Állásegyeztetés:06-23-365-735 vagy
samolkft@samol.t-online.hu

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

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

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

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

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

TÁRSKERESÉS

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

LAKÁS

Az érdi lakótelepen 56 nm+erké-
lyes, teljesen felújított, 1+2 fél-
szobás lakás eladó. Telefon: 06-
70/578-42-63.

ÜZLET, IRODA
Magyarország egyik vezető médiapiaci vállalata
részére keresünk munkatársat

ÉRTÉKESÍTÉSI/
ÜGYFÉLKAPCSOLATI
MANAGER
pozícióba

Feladatok:

• Új ügyfélkapcsolatok

kialakítása, médiafelü-

letek és marketingkam-

pányok értékesítése,

• Ügyfélszerződések

megkötése,

• Hirdetési/marketing

ajánlatok készítése,

• Tervezett hirdetési

volumen megvalósulá-

sának biztosítása,

• Jelentések, kimutatá-

sok készítése.

Munkavégzés helye:

Érd

Elvárások:
• Középfokú végzettség,

• Felhasználói számító-

gépes ismeretek:Word,

Excel, Internet,

• Jó kommunikációs

készség,
• „B”kategóriás jogosít-

vány.

A cég által biztosított

munkaeszközök,

juttatások:
• Alapbér, bónusz,

• Vállalati mobiltelefon,

• Vállalati számítógép,

• Irodai infrastruktúra,

• Folyamatos továbbkép-

zések.

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal,
az info@inspireconsulting.hu címen. 32
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MUNKALEHETŐSÉG
• Csomagoló, címkéző •Árufeltöltő, pénztáros
• Kertészetimunkatárs: áru-összekészítés, palántázás
• Szakképzett eladó, pék, cukrász • Anyagmozgatási feladatok
Munkavégzéshelye: Budaörs,Törökbálint,Gyál,Szigetszentmiklós–szállításÉrdközpontból
Munkavégzéskörülményei:Hosszú távúmunkalehetőség, teljesmunkaidő,heti 40óra

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

keresünk:

irodai
asszisztenst

Feladatok: irodai admi-
nisztráció, kül- és belföldi
partnerekkel kapcsolattartás,
honlapkezelés, marketing
jellegű feladatok.

elvárások:minimum közép-
fokú végzettség, tárgyalóké-
pes angol nyelvtudás

CnC kezelőt
lehetőleg faipari végzettséggel.
SolidWorks program ismerete
előnyt jelent.

Jelentkezni önéletrajzzal,
fizetési igény megjelölésével

az alábbi e-mail címen:
ugyvezeto@acerkft.hu

32
06

20

„Egységes a testület, és az ellenzék megérti: a városért dolgozunk”

Interjú T. Mészáros Andrással, Érd polgármesterével 

 n 4–5. oldalXXVI. 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

• fogszabályoz
ás

• szájsebészet

Nyitás: 2016.
február 1.

Nyitási akció!
Jelentkezzen b

e, vágja ki

hirdetésünket
és hozza be

magával rendelő
nkbe! Cserébe

minden fogásza
ti kezelés áráb

ól

10%-os kedvezménnyel

ajándékozzuk
meg!

Címünk:

2030 Érd, Ang
yalka utca 1/A

(a főposta épü
letében,

a Stop Shopnál)

Időpontfoglal
ás:

+36 20 9711 6
55
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ÉrsebÉszet
i magánrende

lő

VisszÉrklin
ika

Érszűkület

doppler-mérés, kezelés

Visszérgyullad
ások és

trombózisok kezel
ése

Pókháló-vissz
erek elinjekci

ózása

esztétikus vis
szérműtétek

altatásban is

dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, fő
orVos

bejelentkezés
: 10–18óra kö

zött

06-30-815-11
17CsÜtÖrtÖ

k17–19óra

Érd, budai u.
20. 1/3 (Pro-m

edbt.)
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ÉRDI BÉTA KKT.

Lábklinika
3 Ortopéd cipőkészítés

3 Számítógépes

talpvizsgálat

3 Talpbetétek
készítése

Érd, Ribizk
e utca 8.

Ny.: H, Sze: 8–1
8; K, Cs, P: 8–

15

Tel.: 06 30 / 940 6735

www.erdibeta.h
u

facebook.c
om/erdibeta

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

facebook.com/erdiujsag

Kedves Olvasóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
ügyfélszolgálati irodánk és 
szerkesztőségünk nyitva - 

tartása 2016. február 8–12-ig  
az alábbiak szerint módosul:

Hétfőn és csütörtökön  
8.30–16.00 nyitva

Kedden és szerdán zárva.
Pénteken 8.30–12.00 nyitva

2016. február 15-től  
a megszokott nyitvatartással 

várjuk Önöket szeretettel.
Megértésüket köszönjük.

A szerkesztőség

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

erdiujsag.plt.hu  
e-mail címen, vagy  
a 06-23/520-117-es  

telefonszámon.
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A közgyűlés múlt heti ülésén hirdették ki a Szepes 
Gyula Művelődési Központ által a magyar kultúra 
napja alkalmából meghirdetett „Így írunk mi” el-
nevezésű irodalmi pályázat eredményét, amelyre 
gyermekek és fiatalok irodalmi alkotásait várták.

Az Érd környéki fiatalok ré-
szére kiírt versenyre 22 pályá-
zó 26 pályaművel nevezett, s 

közülük választotta ki a zsűri 
a legjobbakat. A díjakat T. Mé-
száros András polgármester 

és Tomka Lilla, az érdi Ifjúsá-
gi Önkormányzat polgármes-
tere adta át a diákoknak.

A 7 és 13 éves korosztályban 
3. helyezett lett Ricza Dorina, 
az érdi Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola és Gimnázium tanu-
lója; 2. helyezést ért el Cserni 
András, a Marianum Általá-
nos Iskolából; és első lett Lada 
Levente, aki szintén a Gárdo-

nyi Géza Általános Iskola és 
Gimnázium diákja. A kategó-
ria különdíját Szunyi Bori 
kapta, aki a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskolában tanul.

A 14 és 18 éves korcsoportból 
3. helyezett lett László Péter, az 
érdi Vörösmarty Mihály Gim-
názium tanulója; 2. helyezett 
lett Németh Noémi, a budaörsi 
Illyés Gyula Gimnázium diák-

ja, valamint első helyezést ért 
el Sallai Cintia, a Budakalász 
Gimnázium tanulója, akinek a 
fődíjat is odaítélte a zsűri.

A pályázat nyerteseit meg-
dicsérte T. Mészáros András 
polgármester, s kérte, hogy a 
jövőben is induljanak el a ha-
sonló versenyeken, s mutas-
sák meg tehetségüket.

Lapunk következő számai-
ban folyamatosan közölni fog-
juk a nyertes pályamunkákat.

Elsőként most a fődíjas Sallai 
Cintia egy versét tesszük köz-
zé. FoRRÁS: www.ERdMoST.HU

Sallai Cintia: Mint a madarak
Csak állok, mint idegen szavak a kéziszótárban.
Néha én is szeretnék valamilyen értelmet,
mint a függvények táblázatba szedve,
Úgy állok itt is.
Kábulatos, kék horizonton, madarak keveredve,
mint a stop táblán a fehér,
úgy emeli ki a láthatatlant:
Nem mind állunk meg előtte -
- és mind megálltak mellettem,
feketén fehéren: mert az emlékek azok.
A villamos sípolt és felléptem.
Megálltak, én leültem.
Mint a madarak a képen,
azon az előbbin, tudod.
Amit éppen,
talán félig, ha megnéztem,
őket is úgy bámultam.
Arctalan népek,
mint a madarak az égen.

Sallai Cintia fődíjasnak gratulál T. Mészáros András polgármester Fotó: Ba NorBert

Így írtak ők huszonketten

Az akció a készlet erejéig érvényes.
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