
„Az emlékeim sorra beköltöztek az írásaimba”
Interjú Kóka Rozáliával, népdal- és mesegyűjtő, népdalénekes, néprajzkutató, újságíróval� n 4-5. oldal
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Megválasztották Érd új szépségkirálynőjét

Elfogadták Érd költségvetését
A város biztonságos működése és a 40 milliárd fo-
rintos Modern Városok Program sikeres végrehajtá-
sa – ez a két pillére Érd 2016-ra elfogadott költség-
vetésének. Érd Megyei Jogú Város 14 milliárd 787 
millió forintból gazdálkodhat idén. n 3. oldal

Szigorú szmogrendelet márciustól
A gépjárművezetőknek érdemes minél előbb meg-
vizsgálniuk, melyik környezetvédelmi osztályba van 
besorolva az autójuk vagy motorkerékpárjuk, mert 
előfordulhat, hogy a legközelebbi szmogriadó ese-
tén nem hajthatnak be a fővárosba. n 6. oldal

Nemzetközi díjra esélyes a Pumukli
Érdi óvoda is esélyes az európai hulladékcsökkenté-
si díjra: a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda akció-
ja bizonyult országosan a legjobbnak az oktatási 
intézmények kategóriájában, így továbbjutott a 
nemzetközi mezőnybe. n 17. oldal

Kis Korinna, a VMG végzős diákja 
lett a királynő, udvarhölgyei a szép-
ségszalont vezető Illés Anett és az 
egyetemista Boldog Fruzsina.

A tizenkilenc döntős először vi-
dám, tavaszias hangulatot árasztó, 
pörgős szoknyában mutatkozott be a 
színpadon – ekkor a zsűri a külső 
megjelenést értékelte. Másodjára 
farmerban, pólóban léptek a kifutó-
ra, ahol Varga Győző, a gála egyik 
műsorvezetője beszélgetett velük ön-
magukról, terveikről. Ebben a kör-
ben a kommunikációs készséget 
pontozták, míg harmadjára, mikor a 
hölgyek estélyi ruhában vonultak fel, 
a királynői megjelenés került előtér-
be. Többségük még tanul és nem fel-
tétlenül a szépségiparban képzeli el 
a jövőjét. Ahogy elmondták, rendőr-
nek, dentálhigiéni kusnak, grafikus-
nak, tánctanárnak, divattervezőnek, 
edzőnek, cukrásznak vagy épp állat-
orvosnak, gyógypedagógusnak ké-
szülnek.

Részletek a 18–19. oldalon.
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Ingyenkiszállítással!
Gyors, pontos
kiszolgálás.

Kalodában, rönkben
vagyömlesztve.
Fabrikett 52Ft
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-szalai.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.
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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 HULLADÉKKEZE-
LÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfogadás: 
hétfő 8.00-20.00, szerda 8.00-16.00, 
péntek 8.00-12.00.
www.eth-erd.hu

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

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; 
E-mail: ugyfelszolgalat@
erdicsatornamuvek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-20.00, 
kedd, szerda, csütörtök 7.30-15.00, 
péntek 7.00-13.00.
Hibabejelentés: 06-23-365-921 és 
06-23-500-000
www.erdicsatornamuvek.hu

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-232-249; E-mail: 
jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty u. 31.
Telefon: 06-23-362-240; E-mail: 
szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu

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

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

A város biztonságos működése és a 40 milliárd 
forintos Modern Városok Program sikeres végre-
hajtása – ez a két pillére Érd 2016-ra elfogadott 
költségvetésének. Február 18-án minden képvi-
selő megjelent, hogy szavazzon az idei büdzsé-
ről. Érd Megyei Jogú Város 14 milliárd 787 millió 
forintból gazdálkodhat idén.

Az önkormányzat jelentős 
költségvetési bevételeit két 
nagy csoportra lehet tagolni. 
A normatív bevételek összege 
3 milliárd 233 millió forint, 
amely a költségvetési törvény 
szerint a feladatfinanszíro-
zási rendszerben a tavalyi 
évhez képest 329 millió fo-
rinttal növekedett. Ebből ki-
emelendő, hogy idén a szociá-
lis feladatokra, valamint az 
ingyenes gyermekétkezte-
tésre szánt támogatás jelen-
tősen emelkedett. Ez utóbbi 
azt is jelenti, hogy azoknál a 
családoknál, ahol az egy főre 
jutó jövedelem 89 000 forint 
alatt van, a gyerekek ingyen 
vehetik igénybe az étkezte-
tést.

A másik fő bevételi forrás a 
helyi adóbevétel, amelynek 
tervezett összege 3 milliárd 
346 millió forint. Ennek kal-
kulálásakor a Polgármesteri 

Hivatal figyelembe vette a ta-
valyi teljesítéseket, valamint 
az elindított és folyamatban 
lévő ellenőrzési és végrehaj-
tási eljárásokat és az ennek 
eredményeként realizálható 
értéket. 

Modern Városok
A költségvetési főösszeget 

jelentősen befolyásoló tétel a 
Modern Városok Program ke-
retében beérkezett első 4 mil-
liárd forint fejlesztési támo-
gatás. Az összesen 40 milli-
árd forintos kormányzati tá-
mogatásból tervezett fejlesz-
tések között szerepel például 
az ófalusi Duna-parti gyógy-, 
sport-, illetve kulturális tu-
risztikai beruházás.

Az intézményfejlesztések 
során a Batthyány Általános 
és Sportiskolát és a Teleki 
Sámuel Általános Iskolát is 
középiskolává szeretnék bő-

víteni, Fenyves-Park vá ros-
ban pedig köznevelési és 
sportcentrumot is építenek. 
Érden lesz a szakképzési 
központ is, valamint a Kle-
belsberg Intézményfenntartó 
Központ megyei központja is, 
ami eddig Cegléden volt. A 
költözést az indokolja, hogy a 
vonatkozó jogszabály szerint 
a jövőben megyei jogú város-
ban kell lennie a KLIK me-
gyei központjának. Jelenleg 
Pest megyében csak Érd ren-
delkezik ilyen státusszal.

A Modern Városok Prog-
ram keretében átépítik a 
nagy forgalmú közúti csomó-
pontokat, és a vízelvezetési 
rendszert is továbbfejlesztik. 
A térfigyelő kamerarendszer 
is bővül a közeljövőben: ösz-
szesen mintegy 150 kamera 
lesz a városban, és olyan 
programot telepítenek rá, 
amely észleli, ha körözött 
személy vagy lopott jármű 
hagyja el a várost vagy érke-
zik Érdre.

Közbiztonság
A közbiztonság javítása ér-

dekében új rendőrkapitány-
ság épül Érden. Az újonnan 
kialakított épületegyüttes 
több mint 2500 négyzetméte-
ren, csaknem 1,8 milliárd fo-
rintból valósul meg. A megyei 
jogú városi címmel rendelke-
ző Érd számára, amely né-
pességszám alapján az or-
szág tizennegyedik legna-
gyobb városa, egy bíróság és 
ügyészég létrehozása is alap-
vető fontossággal bír. A Sza-
badság téri tömbben a jelen-
legi rendőrség épületeinek 

ingatlanjaival s az önkor-
mányzati, illetve magántulaj-
donú területtel együtt – a 
megvásárlást követően – ki-
váló helyszínül szolgálhat a 
bíróság és az ügyészség elhe-
lyezésére.

Csapadékvíz-
elvezetés

Érd több városrészében a 
csapadékvíz elvezetésének 
megoldatlansága minden év-
ben súlyosan károsítja az út-
hálózatot, és mostanra már a 
magántulajdonban lévő in-
gatlanoknál is gondot okoz. A 
csapadékvíz a város terüle-
tén, több helyen forrás formá-
jában tör a felszínre és szabá-
lyozott elvezetés hiányában 
nagy területet áztat át. A ki-
sebb-nagyobb dombokkal, 
völgyekkel tagolt kistérségi 
tájon a mélyebben fekvő tele-
pülésrészek számítanak a 
felszíni vízelvezetés szem-
pontjából a legkényesebb te-
rületeknek. A probléma be-
látható időn belül orvoslásra 
kerül, hisz a Papi földek né-
ven ismert tizenkét hektáros 
területen is elkezdődhetnek 
végre az első kapavágások. A 
Modern Városok Program ke-
retében záportározót építe-
nek, amely az Érd-Parkváros 
keleti részén lefolyó vizeket 
gyűjti majd össze. Ez az öt-
nyolc hektáros vízterület ha-
lastóként és csónakázótóként 
is működhet a jövőben.

Szociális kiadások
A szociális intézményi 

szolgáltatásokat is fejlesztik 
idén, de a programban szere-
pel a Dr. Romics László Szak-
orvosi Rendelőintézet felújí-
tásának második üteme is, 
mely során a régi szárnyat is 
felújítják és kibővítik. A szak-
rendelő műszereinek felújítá-
sára pedig 30 millió forint jut. 

A gyermekek egy-, illetve 
kétéves kora között beadható 
agyhártyagyulladás elleni 
védőoltást a család jövedelmi 
viszonyától függetlenül térí-
tésmentesen biztosítja az ön-
kormányzat. A bárányhimlő 

elleni védőoltás a közösségbe 
járó óvodaköteles gyermekek 
esetében javallott, de a támo-
gatás igénylése esetén meg-
vizsgálják a szociális rászo-
rultságot. A humán pap il lo-
ma ví rus (HPV) elleni védőol-
tást 2014-től a hetedik osztá-
lyos, tizenkettedik életévüket 
betöltött lányok térítésmente-
sen kérhetik, azonban fontos 
megjegyezni, hogy ez a vírus 
férfiak esetében is több rossz-
indulatú megbetegedés ki-
alakulásáért felelős, ezért az 
önkormányzat úgy döntött, 
hogy a hetedik osztályos, ti-
zenkettedik életévüket betöl-
tött fiúk részére is biztosítja 
az ingyenességet. Az oltás 
térítése utólag, gyógyszertá-
ri és a gyermekorvosi igazo-
lás bemutatásával történik.

Szociális ellátásokra a rá-
szorulók részére 243 millió 
forintot fordítanak. Az óvoda-
pedagógusok és az őket segí-
tők 26 millió forinttal kapnak 
többet a tavalyihoz képest, az 
óvodák működésére pedig 15 
millió forinttal jut több idén.

Fejlesztések
A Modern Városok Prog-

ramban szereplő idei 4 milli-
árd forinton kívül az önkor-
mányzat 652 millió forintot 
fordít további fejlesztésekre 
vagy az azokhoz szükséges 
tervekre. Ezek között való-
sulhat meg a Bajcsy Zsilinsz-
ky úti háziorvosi rendelő fel-
újítása, az Ercsi úti műfüves 
pálya közműfejlesztése, az 
Időseket Ellátó Központ To-
poly utcai épületének korsze-
rűsítése, valamint a Temető-
ben létesülő szóróparcella 
megépítése is.

A városi intézmények za-
vartalan működésének bizto-
sítására 1 milliárd 205 millió 
forintot szánnak. A költség-
vetési rendeletben található 
előirányzatok a város bizton-
ságos működéséhez kellő fe-
dezetet adnak, s jelentős fej-
lesztéseket tartalmaznak. A 
közgyűlés a rendeletterveze-
tet 14 igen, 4 nem és 0 tartóz-
kodás mellett fogadta el. 

n BNYH

A város most készül

Elfogadták Érd 
költségvetését

Képviselői vélemények
Költségvetésünk fejlesztési 
irányú, és a teljes stabilitás 
jellemzi – nyilatkozta dr. Bács 
István (Fidesz–KDNP) a város 
2016. évi büdzséjének tár-
gyalását követően. A város 
alpolgármestere hangsú-
lyozta: az elfogadott költ-
ségvetés stabil és végrehajt-
ható, megfelelő alapot biz-
tosít a tervezett fejlesztések 
végrehajtásához, hiszen a 
tervezett mintegy 15 milliárd 
forintból 5 milliárd forint Érd 
fejlődését szolgálja. Dr. Bács 
István hozzátette, hogy nem 
érti a baloldali frakció provo-
katív elutasítását, hiszen 
ilyen arányú fejlesztésre Érd 
történetében először kerül 
sor. – A baloldal kizárólag 
pártpolitika mentén képes 
gondolkodni, ezért szavaz-
tak Érd fejlesztése ellen. Ne-
met mondtak az új Fácán 
közi óvodára, a Batthyány 

Általános Iskola és Gimnázi-
umra, a Teleki iskola felújítá-
sára, az új óvodára és iskolá-
ra az M7-en túl, és nemet 
mondtak az útépítésekre is, 
az orvosi rendelő felújításá-
ra. Tulajdonképpen nemmel 
szavaztak Érd fejlődésére. 
Ezzel szemben egyetlen 
konkrét javaslatuk sem volt, 
csak lózungokat pufogtattak 
a vita során. Azzal, hogy ez 
mennyiben felel meg a kép-
viselői eskünek, a választók-
nak tartoznak majd elszámo-
lással. Nekünk továbbra is a 
város fejlődése a célunk – fo-
galmazott az alpolgármes-
ter.

Pulai Edina (Jobbik) igen-
nel szavazott az idei költség-
vetésre. Véleménye szerint a 
beinduló fejlesztések hatá-
sára új munkahelyek létesül-
hetnek, s reményei szerint a 
beruházások beindulásakor 

a helyi és a magyar vállalko-
zásokat részesítik előnyben 
a kiválasztáskor. Az elfoga-
dott költségvetésre szerinte 
a stabilitás jellemző, hiszen a 
szociális helyzet kiegyensú-
lyozott, új sportlétesítmé-
nyek is épülnek és a gyere-
kek sportolási lehetőségei is 
adottak lesznek a városban. 

A baloldali frakció nem fo-
gadta el a költségvetést. Dr. 
Havasi Márta – aki február 
1-től az MSZP–DK–Együtt 
frakcióvezetője – úgy nyilat-
kozott, hogy olyan belső 
aránytalanságokat fedeztek 
fel a rendelettervezetben, 
amit nem tudtak támogatni. 
A büdzsé szerintük nem tar-
talmaz olyan célokat, amik 
az érdiek számára fontosak 
volnának. Hiányolták a bérla-
kásprogramot, a kikapcsoló-
dási lehetőségek kiaknázá-
sát és a szociális támogatá-
sok szélesebb körű kiterjesz-
tését is.

Dr. Bács István alpolgármester (balra) lapunknak nyilatkozva kije-
lentette: az elfogadott költségvetés megfelelő alapot biztosít a ter-
vezett fejlesztések végrehajtásához
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Mesemondó, népdal- és mesegyűjtő, népdal-
énekes, néprajzkutató, újságíró, négy évtizeden 
át népdalkörvezető. Tizenhét – többek között 
mesegyűjtemény és néprajzi témájú – könyv 
szerzője és rengeteg rangos elismerés tulajdono-
sa, Örökség-díjas, a Magyar Művészeti Akadémia 
levelező tagja.

n Bálint Edit

– Kis túlzással csaknem fél 
évszázaddal ezelőtt alakítot-
ta meg az Érdi Bukovinai Szé-
kely Népdalkört, amellyel 
párhuzamosan egyéni pá-
lyafutása is kibontakozott. 
Jól gondolom?

– A dátumra pontosan em-
lékszem: 1971 szeptemberé-
ben, Rozália-napra meghív-
tam néhány embert az érdi 
otthonomba, köztük Csoóri 
Sándor és Takács Imre köl-
tőt, Faragó Laurát, dr. Mor-
vay Pétert, a Néprajzi Múze-
um főosztályvezetőjét, Nagy 
Margit érdi közművelődési 
felelőst, könyvtárost, Fábián 
Margit pedagógus kolléga-
nőmet. Akkor már igencsak 
„mocorgott bennem”, hogy 
tenni kellene valamit a buko-
vinai székelyek hagyomá-
nyainak felelevenítéséért. 
A  beszélgetés megerősített 
abban az elgondolásban, 
hogy népdalkört kell alakíta-
ni. Ekkor már legalább két-
száz székely család élt Ér-
den, közülük is sokan szor-
galmazták kultúránk felele-
venítését, bemutatását. Szé-
kely népviseletben vártam 
vendégeimet, sőt Csoóri Sán-
dor is bukovinai székely ru-
hába öltözött. Kár, hogy nem 
készült rólunk akkor fény-
kép… Később Han csovsz ki 
János fényképész nagyon 
szép népviseletes fotókat ké-
szített rólam. Ezekkel kezd-
tem „há za gol ni”, kérve a bu-
kovinai székely asszonyokat, 
vegyék elő a féltett, dugdo-
sott rokolyáikat és jöjjenek 
énekelni. Nagyon hamar ösz-
szejöttük húszan. Hivatalo-
san 1971. december elsején 

alakult meg a népdalkör. Az 
első szereplésünk 1972. már-
cius 8-án, Galgahévízen volt, 
ahol mindjárt megszületett 
az első dicsérő kritika is Bor-
sai Ilona tollából, aki a Zene-
tudományi Intézet munka-
társa volt. Igen, így indultak 
el a szép és sikeres évtize-
dek.

– A népdalkör ma is műkö-
dik, de már nem az ön vezeté-
sével. Nem bánta meg, hogy 
leköszönt? 

– Inkább az bánt, hogy ke-
serű szájízzel kellett eljön-
nöm. Őszintén szólva, kicsit 
el is fáradtam, de többet 
nyomtak a latban a művelő-
dési ház korábbi vezetése ré-
széről ért negatív hatások. 
Pedig az egész országban a 
mienk az egyetlen Európa-
díjas népdalkör. Hagyo-
mányőrző tevékenységün-
kért Hamburgból kaptuk ezt 
a rangos elismerést. Emellett 
rengeteg dolgot kezdemé-
nyeztünk Érden, amit utána 
a Tolna vagy Baranya me-
gyei székelyek is átvettek, 
követtek. Arra is büszke va-
gyok, hogy 1991-ben, a buko-
vinai székelyek hazatérésé-
nek 50. évfordulóján mi szer-
veztük meg az első bukovinai 
székely világtalálkozót Ér-
den.

– Ennek az eseménynek kü-
lönleges epizódja Antall Jó-
zsef miniszterelnök váratlan 
megjelenése volt.

– Bár személyesen ismer-
tem a miniszterelnök urat, és 
azt is tudtam, hogy menekü-
léskor az ő édesapja és a 
nagybátyja segített a bukovi-

nai székely családok Zalá-
ban való elhelyezésében, 
nem gondoltam arra, hogy 
meg kellene hívni. Amikor 
üdvözléskor pironkodva el-
nézést kértem tőle a figyel-
metlenségemért, mosolyogva 
csak ennyit mondott: „Tudok 
én olvasni, benne volt a Ma-
gyar Nemzetben!” Senki sem 
sejtette, hogy itt lesz, óriási 
meglepetés, de ennél is na-
gyobb megtiszteltetés volt 
számunkra a jelenléte. Azóta 
a világtalálkozó hagyomány-
nyá vált, kétévente megren-
dezi egy-egy bukovinai szé-
kelyek lakta település.

– Említette az Európa-díjat, 
de ezen kívül még rengeteg 
rangos elismerést tudhat ma-
gáénak a népdalkör, hiszen 
minden lehetséges hazai ki-
tüntetést is elnyert, igencsak 
sikeres évtizedeket éltek meg.

– Igen, csodálatos volt az 
együtt töltött negyvenegy 
esztendő. Többször is elláto-
gattunk Bukovinába. Az ön-
kormányzat támogatásával 
szép utazást tettünk Szé-
kelyföldön, felkerestük azo-
kat a falvakat, ahonnan az 
őseink származnak. Majd-
nem minden család pontosan 
tudja, honnan menekültek el 
az ősei a madéfalvi veszede-
lem idején. Majd meglátogat-
tuk a Dél-Erdélyben és az Al-
Dunánál élő bukovinai szé-
kelyeket is. Legutolsó közös 
kirándulásunkkor felkeres-
tük azokat a falvakat, ahol 
mi, a most hetven év körüliek 
születtünk. Hálás vagyok, 
hogy a város támogatásával 
részt vehettünk ezeken a ki-
rándulásokon. Már csak egy 
dolgot szerettem volna na-
gyon megvalósítani: a Buko-
vinai Székely Népdalkör 
fennállásának negyvenedik 
évfordulójára az énekes-
könyvünket megjelentetni. 
Az akkor elnyert támogatási 
összegből mindössze 40 pél-
dányt sikerült kinyomtatni. 
Szomorú voltam, hiszen ren-
geteg munkám feküdt benne. 
Végül a Pillangó Kiadóval a 

Művészeti Akadémia pályá-
zatán egymillió forintot 
nyertünk, így – ha később is, 
de – végre úgy jelenhetett 
meg, ahogy elképzeltem, 
megterveztem.

– A népdalkör vezetésétől 
megválva, mégsem pihent 
sokáig, hiszen a közelmúlt-
ban megalakította a Virág-
gyöngy Moldvai Csángó Kis-
együttest. 

– Ennek hét, Budapesten 
tanuló, illetve dolgozó fiatal 
szólista a tagja, némelyikü-
ket gyermekkora óta isme-
rem Csíkszeredából, ahol 
népdalversenyeken zsűriz-
tem. Tehetséges, hagyo-
mányőrző fiatalok. Jó velük 
dolgozni, gyönyörű hangjuk 
van, könnyen tanulnak, lel-
kesek. Az Erdélyi Magyarok 
Egyesületében kaptunk egy 
helyiséget a próbákra. Ta-
valy a KÉSZ Érdi Szerveze-
tének meghívására az érdi 
közönségnek is bemutatkoz-
tunk.

– Nem beszéltünk még a 
könyveiről. 17 hiánypótló, a 
székely hagyományok és 
népművészeti értékeinek 
gyöngyszemeit bemutató 
könyvet írt, szerkesztett az el-
múlt évtizedekben. Hogyan 
jöttek létre ezek a kötetek?

– A legelsőben Lőricz Imre 
bukovinai székely fafaragó 
élettörténetét dolgoztam fel, 
a Tények és Tanúk sorozat-
ban jelent meg. Előtte nem 
írtam könyvet, gyakorlatlan 

voltam, nem is hívták fel rá a 
figyelmem, így csak a „sajtó 
alá rendezte” címszó alatt ol-
vasható a nevem. Később 
persze beletanultam a 
„könyvcsinálásba”. 1973-ban 
elkezdtem mesemondói tevé-
kenységemet is, a kollégáim 
arra biztattak, hogy az el-
hangzott meséket adjam ki 
kötetben. Így született meg 
1987-ben az Egy asszon két 
vétkecskéje című könyvem, 
ami számos kiadást megért. 
Olyan sikeres lett, hogy hiá-
ba írtam utána még tizenha-
tot, sokan csak erről az egy-
ről ismernek. Hunyadi Má-
tyás halálának 500. évfordu-
lójára soha nem hallott, gyö-
nyörű Mátyás-mesét szeret-
tem volna felkutatni, hogy 
közreadjam a Kisdobosban, 
ami annak idején 250 ezer 
példányban jelent meg. 
Amerre jártam, mindenütt 
kérdezősködtem a Mátyás-
mesékről, végül a Felvidéken 
megtaláltam az áhított, gyö-
nyörű mesét, aminek a Má-
tyás király rózsát nyitó os-
tornyele címet adtam. Ezen-
kívül még rengeteg mesét, 
mondát, tréfát sikerült ösz-
szegyűjtenem, amelyeket vé-
gül kötetbe rendeztem. 
A  Nemzet Művésze, Gyulai 
Líviusz Kossuth-díjas grafi-
kusművész készítette az il-
lusztrációkat. Már majdnem 
megegyeztem egy kiadóval, 
ám ők csak ötezer példány-
ban szándékoztak megjelen-
tetni a könyvemet. Ezt mél-
tatlannak éreztem, ezért 
megbántódva felmarkoltam 
az asztalról kéziratot és ott-

hagytam őket. Ahogy ballag-
tam nagy szomorúan, össze-
találkoztam egy régebbi új-
ságíró kolléganőmmel. Tőle 
megtudtam, hogy a fehérvá-
riak épp Mátyás-meséket ke-
resnek a jubileum alkalmá-
ból. Másnap reggel már ná-
lam voltak a kéziratért. Ne-
kik köszönhetően a Mátyás 
király rózsát nyitó ostornye-
le című könyvem hamarosan 
megjelent, szerény küllem-
mel, de 45 ezer példányban. 
Az egész Kárpát-medencét 
elláttuk vele, vittük a gyere-
keknek. Azóta bővített ki-
adásban még kétszer kiad-
ták ezt a könyvet.

– Most is új köteten dolgo-
zik. Elárulja, mi készül?

– A címe: Bukovina, Buko-
vina! – így kétszer, a könyv-
ből majd kiderül, miért. Sze-
retném összegezni benne 
mindazt, amit bukovinai szé-
kelységem okán átéltem, tet-
tem eddigi életem során.

– Mikor jutott el először 
Székelyföldre?

– 1968-ban, huszonöt éve-
sen utaztam először Madé-
falvára és Bukovinába. 
A következő évben a Magyar 
Néprajzi Atlaszhoz gyűjtöt-
tem adatokat Moldvában. 
Akkoriban hivatásos népraj-
zosoknak nem volt szabad 
Moldvában gyűjteni. Hárman 
vállaltuk a veszélyes külde-
tést, mindhárman amatőr 
gyűjtők voltunk. Külön-külön 
utaztunk, hogy ne legyen fel-
tűnő, és ha lebukunk, akkor 
ne egyszerre mindannyian. 
Szerencsére nem ért ben-
nünket semmi baj, viszont 
csodálatos barátságokat kö-
töttem, kiváló népművésze-
ket ismertem meg, miközben 
a készülő Magyar Néprajzi 
Atlasz több mint háromszáz 

kérdését feltettem Szabófal-
ván, Lészpeden és Magyar-
faluban. Bukovinában már 
nem maradtak magyarok. 
Gyűjteni tehát nem ott, ha-
nem inkább itthon kellett a 
tolnai, baranyai falvakban, 
meg persze Érden. 

– Volt olyan élménye, ami 
azóta sem halványult?

– Hogyne, akár regényt is 
lehetne ezekből írni. Amikor 
mesélek, úgy érzem, mintha 
újra ott lennék velük, magam 
előtt látom azokat az embe-
reket, akik megosztották ve-
lem ezeket a csodálatos nép-
meséket, történeteket. Úgy 
érzem mindig, hogy helyet-
tük mesélek. Nem kell azon 
fáradoznom, hogy hiteles le-
gyek. 

– Az Érdi Bukovinai Nép-
dalkörrel felelevenítették a 
hadikfalvi betlehemes játé-
kot is. Most is játssza az 
együttes. Könyve is készült 
belőle. Hogyan sikerült re-
konstruálniuk a régi, majd-
nem elfelejtett hagyományt?

– Utoljára hatéves korom-
ban láttam betlehemest a fa-
lumban, Felsőnánán. Az ott-
honunkban is eljátszották, 

meg is ijedtem rettenetesen a 
maszkos, bundás pásztorok-
tól. Amikor a népdalköröm-
mel lehetőségünk nyílt az 
első bakelit nagylemez elké-
szítésére, szerettem volna 
legalább a hangzóanyagot 
megörökíteni. Hosszas után-
járással sikerült is össze-
gyűjteni az anyagot, szépen 
be is tanultuk, de amikor el-
készültek a felvételek a stú-
dióban, felmerült, hogy jó 
lenne élőben is eljátszani. 
Egy kicsit féltem a feladattól, 
de végül megadtam maga-
mat. Ekkor már jártam Gyi-
mesközéplokra, ahol még élt 
a betlehemes. Az egyik láto-
gatásomat karácsonyra idő-
zítettem és három napon át 
én is csatlakoztam a bet-
lehemesekhez. A gya-
korlati tapasztalat segí-
tett abban, hogy hűen 
rekonstr uá l ja m a 
Hadikfalvi betlehemest, 
ami azóta a Magyar 
Szellemi Kulturális 
Örökség része lett. Mára 
már rengeteg gyermek- 
és felnőtt csoport megta-
nulta az egész ország-
ban.

– Talán kevesen tud-
ják, hogy valójában taní-
tónőként kezdte a pályá-
ját. Szeretett tanítani?

– Nagyon szerettem a gye-
rekeket, örömem telt a taní-
tásban is. Tizenhárom évig 
voltam pedagógus, dolgoz-
tam Tárnokon, majd Érden, a 
Tusculanumi iskolában, Ófa-
luban és végül Diósdon. Az-
tán egyre gyakrabban kap-
tam meghívást fellépésekre, 
miközben a gyűjtőmunka és 
az írás is egyre több időt kö-
vetelt tőlem, így a tanítói pá-
lya maradt alul. 1973-ban 
kaptam meg a Népművészet 
Ifjú Mestere kitüntetést. 
Sebő Ferenccel és Halmos 
Bélával elsőkként vehettük 
át ezt az elismerést. Ötven-
évesen a Népművészet Mes-
tere lettem. A díjak nagymér-

tékben befolyásolták a fellé-
péseink számát, rengeteg 
meghívásnak kellett eleget 
tennünk. Volt olyan év, ami-
kor a népdalkörrel együtt 
hatvan előadást is tartot-
tunk. Utólag már én is csak 
csodálkozom, hogyan is 
győztük.

– Egyszer úgy fogalmazott, 
hogy: „előadásaival körbe-
járta a magyar Glóbuszt”, hi-
szen ország-világ magyar-
lakta településeit látogatja. 
Mi ennek a motorja?

– Nehéz ezt röviden megfo-
galmazni. A közelmúltban 
készült el a Magyar Művé-
szeti Akadémián a portréfil-

mem Nincsen élőbb a mesé-
nél címmel. A filmezés kap-
csán végiggondoltam az 
egész életemet. Magam is 
feltettem a kérdést: miért is 
alakult így az életem? Meg-
győződésem, hogy erre szü-
letni kellett. Érdeklődés, kí-
váncsiság, hatalmas szorga-
lom és elszántság nélkül nem 
így alakult volna. Soha nem 
határoztam el, hogy márpe-
dig én néprajzkutató, folklo-
rista leszek, vagy hogy köny-
veket fogok írni. Azt pláne 
nem, hogy majd egyszer 
színpadra is állok. Ezek 
ugyanis nem célok, hanem 
következmények voltak az 
életemben. Szerettem kijárni 
a pajtásaimmal a falunk ha-

tárába, a szőlőkbe, az erdő-
be, a halastó partjára, ha-
lásztam, fákra másztam, be-
lestem a madárfészkekbe, 
tudtam, hol nyílik az első 
ibolya, hol a gyöngyvirág, 
mikor bújik ki a sóska. Ti-
zenkét évesen már „bandám” 
volt, amelynek tagjait rávet-
tem, hogy adjuk elő a János 
vitézt. Petőfi költeményéből 
és Kacsóh Pongrác daljáté-
kából barkácsoltam a „szö-
vegkönyvet”. Krepp-papírból 
varrtam meg a jelmezeket és 
egy kocsiszínben volt a 
„nagy sikerű előadás.” Tán-
coltam az iskolai néptánc-
csoportban, írogattam a falu-
ban hallott énekek szövegeit. 
Nyolcadikos koromra már 

száznál több szövegem 
volt, pedig akkor még 
nem is hallottam népraj-
zi gyűjtésről. Igyekez-
tem a faluban történő 
összes eseményen meg-
jelenni, ha hívtak, ha 
nem. Lakodalom, bál, 
keresztelő, halottsirató, 
búcsú, minden nagyon 
érdekelt. Mindent megje-
gyeztem, amit kisgye-
rekként láttam, hallot-
tam, s mára az emlékeim 
sorra beköltöztek az írá-
saimba. Nagyon szeret-
tem beszélgetni a felnőt-
tekkel, különösen érde-

kelt, ha a nagyszüleim Buko-
vináról meséltek. Elsős gim-
nazista voltam, amikor meg-
tudtam, hogy Kodály Zoltán 
1914-ben járt Bukovinában 
és sok-sok népdalt gyűjtött. 
Még abban az évben talál-
koztam is vele a keszthelyi 
Helikon ünnepségen. Első 
tanítóképzősként gyűjtöttem 
össze a bukovinai székely 
meseköny vem anyagát, 
amellyel egy országos pályá-
zaton második helyezést ér-
tem el. Hamarosan megis-
merkedtem azokkal a nagy-
szerű tudósokkal, akiknek 
később meghatározó szerepe 
lett az életemben. Csak egyet 
említek közülük: Domokos 
Pál Pétert. Főként az ő segít-
ségével, nehezen és sokára 
ismertem meg hitelesen az 
én népcsoportom, a bukovi-
nai székelyek hányatott sor-
sát. Akkor szívem minden 
szeretetével feléjük fordul-
tam. Huszonöt éves koromtól 
a mai napig minden erőm-
mel, minden tudásommal, 
minden rendelkezésemre 
álló eszközzel őket szolgá-
lom. A gyűjtőmunkámmal, a 
népdalkör alapításával, a 
gyönyörű megemlékezések 
sorával, az előadóestjeim-
mel, az írásaimmal. A nép-
csoportom iránt érzett szere-
tet az én életem „motorja”.

Beszélgetés Kóka Rozáliával, a Népművészet Mesterével

„Az emlékeim sorra 
beköltöztek az írásaimba”

Kóka Rozália 1943-ban, a vajdasági Bajmokon született. 
Édesapja bukovinai székely származású, édesanyja bácskai 
magyar volt. A bukovinai székelyeket 1941 májusában tele-
pítették Bácskába, de 1944 októberében menekülniük kel-
lett. 1945-ben a Völgységben, Felsőnánán telepedtek le. Itt 
végezte el az általános iskolát, majd a szekszárdi Garay Já-
nos Gimnáziumban érettségizett és a Kaposvári Felsőfokú 
Tanítóképzőben szerzett tanítói oklevelet.1962-ben a szüle-
ivel, számos rokonával és bukovinai székellyel Érdre költöz-
tek. Több iskolában tanított, majd 1985-től a Kisdobos c. 
gyermeklap újságírója lett. Egy ideig az érdi Liget Termál 
Szállóban kulturális igazgatóhelyetteseként dolgozott. 
1992-ben meghívták a Magyar Művelődési Intézetbe, ahol 
2000 decemberéig népzenei főelőadó volt. 1971-ben alakí-
totta meg az Érdi Bukovinai Székely Népdalkört. 2014-ben a 
Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjává választották. 
Előadóművészként fellépett Erdélyben, Szlovákiában, Kár-
pátalján, Vajdaságban, Burgenlandban, az Egyesült Álla-
mokban, Kanadában, Finnországban és Észtországban is.

Antall József miniszterelnökkel az első bu-
kovinai székely világtalálkozón Érden

Az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör
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Az illetéktörvény módosí-
tásának köszönhetően ol-
csóbban vagy akár ingyen 
juthatunk hozzá új okmánya-
inkhoz. Az illetékmentesség 
feltételeiről, illetve a különbö-
ző kedvezményekről Ráczné 
Réti Zsuzsát, az Érdi Járási 
Hivatal okmányirodai osztá-
lyának vezetőjét kérdeztük.

A legtöbb embert minden 
bizonnyal a személyazonosí-
tó igazolványra vonatkozó 
módosítás érinti: ezt az ok-
mányunkat korábban 1000–
1500 forintos illeték ellenében 
válthattuk ki, attól függően, 
hogy miért indult az eljárás. 
Január elsejétől azonban nem 
kell fizetnünk az új személyi-
ért – az eljárás minden eset-

ben illetékmentes. Ugyanez 
vonatkozik a lakcímkártyára 
is.

Évente négy alkalommal 
ingyenesen válthatunk ki er-
kölcsi bizonyítványt, ingye-
nes lett a tanulók diákigazol-
ványa, és illetékmentessé 
vált a mozgáskorlátozottak 
parkolási igazolványával 
kapcsolatos eljárás is. Az 
egyéni vállalkozói igazolvány 
kiállításáért korábban tíz-
ezer forintot kellett fizetni, 
most már ez is ingyenes.

A vezetői, forgalmi engedé-
lyek és a törzskönyv kiállítá-
sa viszont továbbra is pénzbe 
kerül, csupán az első jogosít-
vány kiváltásáért nem kell il-
letéket fizetni. A  második 

(harmadik, negyedik stb.) ve-
zetői engedély 62 éves korig 
4000, afelett 1500 forint, a for-
galmi és a törzskönyv pedig 
az ügyfél korától függetlenül 
6–6 ezer forintba kerül. Ab-
ban az esetben viszont, ha a 
fenti iratokat ellopták, és az 
ügyfél ezt rendőrségi jegyző-
könyvvel igazolni tudja, pót-
lásukért nem kell fizetni. In-
gyenes az új okmányok kiállí-
tása akkor is, ha arra a csalá-
di állapot megváltozása miatt 
bekövetkező névváltozás mi-
att van szükség.

– Az útlevéllel kapcsolat-
ban is változott a jogszabály: 
a felnőtteknek továbbra is 
7500 (öt évre), illetve 14 000 
forintot (tíz évre) kell fizetni-

ük az új dokumentum kiváltá-
sáért, de a gyermekekre na-
gyobb kedvezmény jár, mint 
eddig: a 3 vagy több kiskorú 
gyermeket nevelőknek 500–
500 forintba kerül a 18 év alat-
tiak útlevele, két kiskorú 
gyermek esetén pedig 1250–
1250 forintot fizethetnek a 
szülők. Egy gyermek útlevele 
változatlanul 2500 forintba 
kerül – hangsúlyozta Ráczné 
Réti Zsuzsa.

Az okmányiroda februártól 
kormányablakként működik. 
Az ügyfelek továbbra is kér-
hetnek előjegyzést, időpontot 
foglalni a központi 1818-as 
telefonszámon tudnak a nap 
24 órájában. Ugyanezen a te-
lefonszámon kaphatnak felvi-
lágosítást az egyes ügyekre 
vonatkozó jogszabályokról.

n ÁdÁM KaTalIN

A gépjárművezetőknek érdemes minél előbb 
megvizsgálniuk, melyik környezetvédelmi 
osztályba van besorolva az autójuk vagy motor-
kerékpárjuk, mert előfordulhat, hogy a legköze-
lebbi szmogriadó esetén nem hajthatnak be a 
fővárosba.

Az új, jelentősen szigorított 
fővárosi szmogriadó-rendelet 
március 10-én lép hatályba. 
Ennek alapján, ha a levegő 
szennyezettsége meghaladja 
a tűréshatárt, a járművek jó 
részét kitiltják Budapestről. 
Ez azt jelenti, hogy a riasztási 
fokozat idején az Euro 2 vagy 
ennél alacsonyabb környezet-
védelmi besorolású benzin-
motoros és dízel autók, vala-
mint a régebbi motorkerékpá-
rok egyáltalán nem hajthat-
nak majd be a város közigaz-
gatási határain belülre. Akik 
mégis megszegik a rendele-
tet, jelentős bírságra számít-
hatnak.

Fontos tudni, hogy a kör-
nyezetvédelmi osztály beso-
rolását januártól már nem a 
rendszámra ragasztott mat-
ricák jelzik, hanem a forgal-
mi engedély V.9. jelzésű rova-

tában szerepel. A szigorított 
rendelet alapján azokat a 
járműveket tiltják ki, ame-
lyek forgalmijában 0 és 4 
közé eső számot írtak be. 
Ezek az autók és teherautók 
tehát szmogriadó esetén nem 
hajthatnak be Budapest köz-
igazgatási területére. Kivé-
telt kizárólag a valamilyen 
közszolgáltatást ellátó jár-
művek jelentenek.

A szigorított rendelettel 
érintett személyautók több-
ségét 2000 előtt gyártották, 
de rengeteg közöttük a nem-
régen külföldről behozott 
használt gépkocsi is. Az új 
szmogriadó-rendelet az eu-
rópai szabályokat követi, 
amelyek egyre szigorúbban 
lépnek fel a nagyon régi gép-
járművekkel szemben. Né-
metországban például végleg 
kitiltották az öreg autókat a 
nagyvárosokból, még annak 
ellenére is, hogy teljesítik a 
napjainkban megszabott 

környezetvédelmi paraméte-
reket.

Budapest most a 13 éves 
autóknál húzza meg a határt, 
szmogriadó esetén az ennél 
öregebbek kiszorulnak a vá-
rosi közlekedésből. A főváros 
friss rendeletéből az is kide-
rül, hogy nem állnak meg az 
Euro 2-es, vagyis a leggyako-
ribb autók kitiltásánál. A kö-
vetkező lépcsőben az Euro 
3-as szabályoknak megfelelő 
dízelüzemű környezetvédel-
mi osztályok bővíthetik a túl-
szennyezett levegőben távol 
tartott járművek listáját, ami 
minden bizonnyal több száz-
ezer autótulajdonos életét ne-
hezítheti meg a mindenna-
pokban. Az agglomerációból 
autóval ingázóknak – hogy 
elkerüljék a bírságot – min-
denképpen érdemes áttanul-
mányozniuk a forgalmi enge-
dély t, különösen, ha 
szmogriadót hirdetnek Buda-
pesten. n BE

Javítani szeretne a közterület-felügyelők és a 
lakosság párbeszédén az új csoportvezető. Sike 
Attila a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékozta-
tón ismertette terveit.

Új vezetőt neveztek ki a 
közterület-felügyeleti cso-
port élére: Sike Attila a múlt 
szerdai polgármesteri sajtó-

tájékoztatón mutatkozott be 
az érdieknek. Mint elmondta, 
1995-ig katonatiszt volt, pá-
lyafutását a katonai műszaki 

főiskolán fejezte be, majd ren-
dészeti területen helyezke-
dett el. 2008 és 2014 között az 
egyik fővárosi kerület közte-
rület-felügyeletén dolgozott 
csoportvezetőként, február-
tól pedig Érden végzi ugyan-
ezt a munkát, és bár még 
csak az átadás-átvételnél 
tartanak, a jövőre nézve vál-
toztatásokat is tervez: opti-
malizálni szeretné a csoport 
működését és javítani kíván 
az intézkedéskultúrán.

– Fő célkitűzésem, hogy a 
lakosság és a kollégák párbe-
széde, együttműködése meg-
felelő irányt vegyen – termé-
szetesen a lakosság irányá-
ba. Szeretnénk ügyfélbarát 
módon átalakítani a kommu-
nikációnkat. Emellett nagyon 
fontos, hogy a jogszabályi fel-
tételeknek is folyamatosan 
megfeleljünk – mondta a cso-
portvezető, hozzátéve: har-
madik célja, hogy gyümölcsö-
ző együttműködést alakítson 
ki a társszervekkel. Sike Atti-
la kérdésünkre azt is elmond-
ta: míg a fővárosban dolgo-
zott csoportvezetőként, a par-
kolási rendre és a közterület-
használatra fókuszáltak leg-

inkább, míg Érden, a kertvá-
rosias jelleg miatt, sokrétűb-
bek mind az ő, mind a közte-
rület-felügyelők feladatai.

A közterület-felügyeleten 
nem az új csoportvezető ki-
nevezése az egyetlen válto-
zás: mint azt T. Mészáros 
András polgármester koráb-
ban már bejelentette, szeret-
nék 8-ról 13-ra növelni a terü-
letet járó munkatársak szá-
mát. Így minden választóke-
rületnek lehet egy felelőse, a 
városközpont területén pedig 

– ami több választókerület-
hez is tartozik egyszerre – 
még egy fő dolgozna. 

Bővülne a munkakörük is: 
míg jelenleg a köztéri kame-
rák által közvetített képet 
csak a rendőrség figyeli, az 
önkormányzat azt tervezi, 
hogy a jövőben ezt a feladatot 
közterület-felügyelők is vé-
geznék. Erre azért van szük-
ség, mert a Modern Városok 
Programja keretében közel 
megtriplázzák a térfigyelő 
kamerák számát. n Á. K.

Ezzel a címmel tartot-
tak hétfőn délután közös 
sajtótájékoztatót a balol-
dali pártok – az MSZP, a 
DK és az Együtt – érdi ve-
zetői.

Elsőként Szűcs Gábor 
önkormányzati képviselő 
(MSZP) lépett a mikrofon-
hoz, aki rávilágított: a szo-
katlan címmel a városve-
zetésre, illetve annak elfo-
gadhatatlan döntéseire 
kívánták felhívni a figyel-
met. Elfogadhatatlannak 
tartják ugyanis, hogy ma-
jálisra idén nem jut egyet-
len fillér sem! Követelik – 
fűzte hozzá Szűcs Gábor –, 
hogy a polgármester vonja 
vissza ezt a döntést, és a 
költségvetés tartalékának 
terhére biztosítson forrást 
a május elsejei progra-
mokra!

Gregus László (DK), az 
Ifjúsági Önkormányzat 
oktatást segítő program-
jával kapcsolatban kifej-
tette: nem a kiszámítható-
ság, a tanítási és tanulási 

demokrácia biztosítása, a 
nyugodt légkör, a fejlesz-
tők és segítők részvétele 
által kívánják elérni az 
eredményes oktatást, ha-
nem egy szakmai bizonyí-
tékokkal eddig nem iga-
zolt „tudomány” által. Ja-
vasolta: inkább vizsgálják 
felül, elegendő-e az érdi 
iskolákban a fejlesztőpe-
dagógusok száma.

C s o r n ai  Ká r oly 
(Együtt) „a kockás inges 
forradalomról” mondta el 
gondolatait. Szerinte be-
igazolódott: nagy baj van 
oktatásban, ezért nem fol-
tozgatni, reformálgatni 
kell, hanem gyökerestül át 
kell szervezni! Javasolják 
– tette hozzá –, hogy az érdi 
önkormányzat is tűzze na-
pirendre az oktatás helyze-
tét, vizsgálja meg az isko-
lafenntartás lehetőségeit, 
mert az a meggyőződésük, 
hogy jobb kezekben volt az 
oktatás az önkormányzat-
nál, mint most a KLIK-nél!

n BÁlINT

Harmadik alkalommal ren-
dezi meg a Pest Megyei és Érd 
Megyei Jogú Városi Kereske-
delmi és Iparkamara a helyi 
és környékbeli vállalkozók 
háromnapos seregszemléjét 
az Érd Arénában.

A tavaszi kiállítás és vásár-
ra április 15–17-én kerül sor: a 
3500 négyzetméteres vásárte-
rületen idén is különböző ter-
mékekkel, szolgáltatásokkal 
mutatkozhatnak be a kister-
melők, kézművesek, vállalko-
zók. Bár a cél a helyi és kör-
nyékbeli vállalkozók felvonul-
tatása, a szervezők szívesen 
látnak megyei, országos és 
határon túli jelentkezőket is.

A lakosság idén is ingyen 
látogathatja a rendezvényt, 
amelyet kulturális, gasztro-
nómiai, szakmai és sport-
programok színesítenek: fod-
rászverseny, divatbemutató, 
helyi táncegyesületek, meghí-
vott vendégelőadók fellépése 
mellett kétnapos nemzetközi 
petanque-versenyt is szervez-
nek (ez utóbbit szabadtéren 
tartják, és öt országból nevez-
nek rá csapatok), szakmai 

programokat tartanak, és át-
adják a korrekt partner díjat. 
A vásár látogatói minden be-
lépéskor nyereményszelvényt 
kapnak, és naponta többször 
is ajándékot sorsolnak ki kö-
zöttük.

– Bővítjük a szabadtéri 
programkínálatot: a kültéri 
kiállítók mellett büfésort állí-
tunk fel, asztalokkal, padok-
kal, hogy legyen hol megpi-
hennie a közönségnek. Úgy 
szervezzük a büfékínálatot, 
hogy akár az ebédet is itt fo-
gyaszthassa el a család. Ami 
pedig a kiállítókat illeti, ők 
idén is bérleti díj megfizetése 
nélkül juthatnak a 4 négyzet-
méteres standokhoz, míg a 8 
négyzetméteres kiállítóhe-
lyek három napra százezer 
forintba kerülnek. A kültéri 
standok is ingyenesen vehe-
tők igénybe, kivéve a büfése-
ket, akiknek természetesen 
fizetniük kell – hangsúlyozta 
lapunknak dr. Kupcsokné 
Polyák Ágnes, a vásár főszer-
vezője, hozzátéve: az ingye-
nes standokat főként helyi és 
környékbeli mikro- és kisvál-

lalkozások, valamint az adó-
számmal rendelkező magán-
személyek, termékelőállítók 
vehetik igénybe. 

– Február elején hirdettük 
meg a kiállítási lehetőséget, 
és 18-áig már közel százan je-
lentkeztek. Az igényléseket 
március 2-áig fogadjuk – 
mondta a főszervező, hangsú-
lyozva: a kiállítók palettáját 
úgy szeretnék összeállítani, 
hogy minél színesebb legyen. 

A szervezők arra számíta-
nak, hogy idén még több láto-
gatója lesz a rendezvénynek, 
mint tavaly, amikor naponta 
1500–2500 látogató fordult 
meg a Nyitnikéken.

A Nyitnikék vásárt Érd ön-
kormányzata támogatja, az 
Érd és Környéke Ipartestület 
pedig együttműködő partner-
ként segíti a munkálatokat. 
Csóli Csaba, az ipartestület 
ügyvezetője lapunknak el-
mondta: nagyon örülnek, 
hogy idén is megrendezésre 
kerül ez a vállalkozói sereg-
szemle, amelyen bemutatkoz-
hat Érd és környéke színes 
kisipara. n ÁdÁM KaTalIN

HÍRHASÁB

Megszűnik  
a Tervtanács

Az idén egyszerűsödik az 
építési engedélyezési eljá-
rás, már nem kell sem építé-
si, sem használatba vételi 
engedély azokhoz az épü-
letekhez, amelyek csak 300 
négyzetméternél kisebb 
hasznos területű lakófunk-
ciót tartalmaznak. Az épít-
tetőt csak bejelentési köte-
lezettség terheli, de a Helyi 
Építési Szabályzat bizonyos 
előírásait így is be kell tarta-
ni. Ezek az építési hely, a 
szintterület mutató, az épít-
ménymagasság és a maxi-
mális beépíthetőség. Ezzel 
összefüggésben a közgyű-
lés megszüntette a Tervta-
nácsot.

A döntést a bürokrácia-
csökkentés, a határidők le-
rövidítése indokolta. Tele-
pülésképi véleményt a be-
nyújtást követő 15. naptári 
napon kell átadni az igény-
lőnek. Korábban ez legha-
marabb 21–28 napos termi-
nussal valósult meg, mivel a 
Tervtanács csak háromhe-
tente ült össze.

Illegális 
hulladéklerakók

Felszámolják az illegális 
hulladéklerakókat az idei 
környezetvédelmi alapból. 
A város minden évben ren-
delkezik egy összeggel, ami 
függ attól, hogy az előző 
évben mennyi bírságot 
szabtak ki a környezetet 
sértőkkel szemben. Idén 
mintegy 8 millió forintot 
tudnak felhasználni, ame-
lyet teljes egészében az ille-
gálisan lerakott szemét-
dombok eltakarítására kí-
vánnak fordítani.

Dr. Bács István alpolgár-
mester (Fidesz–KDNP) la-
punknak elmondta, hogy 
ennél valószínűleg többet 
költenek majd a feladatra, 
hiszen mind az ÉTH, mind 
pedig az ÉKFI végez ilyen 
irányú tevékenységet, amit 
az önkormányzat is dotál.

Ha tenni akarunk a sze-
metelés ellen, első teendő a 
hatóságok segítése az elkö-
vetők beazonosításában. 
A közterület-felügyelőkön, 
a polgárőrökön, a rendőrsé-
gen túl szükség van min-
den érdi lakos figyelő sze-
mére, a gyanús mozgások 
bejelentésére. A polgárőr-
ség elérhetőségei lapunk 2. 
oldalán is megtalálhatók.

Ellenőrizze: kitiltják-e járművét Budapestről! 

Szigorú szmogrendelet lép életbe márciusban

Ha a forgalmi V.9 rovatában 0 és 
4 közé eső szám található, úgy 
szmogriadó esetén nem hajthat 
be Budapest közigazgatási terü-
letére

Az okmányiroda februártól kormányablakként működik

Ingyenes igazolványok, változó illetékek

Több más, az önkormányzat-
nál intézhető ügy illetéke is 
változott január elsejével. 
Südi-Csibrák Melinda általános 
igazgatási csoportvezető ar-
ról tájékoztatta lapunkat, 
hogy illetékmentessé vált az 
anyakönyvi kivonat kiállítása, 
ha az apa adatait a születés 
anyakönyvezése után jegyez-
ték be (és ez követően első íz-
ben állítják ki a dokumentu-
mot az érdekelt részére), in-
gyenessé vált az üzlet műkö-
dési engedélyével kapcsola-

tos eljárás (ez korábban 10 
ezer forintba került). A műkö-
dési engedély módosításáért 
korábban 3 ezer forintos ille-
téket kellett fizetni, most ez az 
eljárás is illetékmentes.
Sokakat érintő változás, hogy 
a legfeljebb 300 négyzetmé-
ter összes hasznos alapterüle-
tű új lakóház építéséhez egy-
szerű bejelentést kell tenni, 
ami szintén illetékmentes (az 
építési engedélyezési eljárá-
sért korábban 20 ezer forint 
plusz 5 ezer forint alapilleté-

ket kellett fizetni). Illetékmen-
tes a 160 négyzetméternél ki-
sebb hasznos alapterületű, 
más önálló rendeltetési egy-
séget nem tartalmazó, egyla-
kásos lakóépület bontási, épí-
tési (továbbépítési), módosí-
tott építési és használatbavé-
teli engedélyezési, a haszná-
latbavétel tudomásulvételi és 
a bontási tevékenység meg-
kezdésének tudomásulvételi 
eljárása, valamint az engedé-
lyezési eljárásban közreműkö-
dő szakhatóság eljárása is.

Január elsejétől nem kell fizet-
nünk az új személyiért

Növelik a térfigyelő kamerák számát

Ügyfélbarát változások a köztereseknél

A közterület-felügyelők új vezetője, Sike Attila (balra) ügyfélbarát 
kommunikációra törekszik

Jól vizsgázott az Ifjúsági Önkormányzat
Lassan egy esztendeje, hogy 
a március 15-ei ünnepi meg-
emlékezés keretében tartott 
rendkívüli közgyűlésen dön-
tés született a város ifjúsági 
önkormányzatának létreho-
zásáról. Mint T. Mészáros 
András a sajtótájékoztatón 
emlékeztetett rá, a baloldali 
ellenzék nem támogatta az 
indítványt, kivonultak az 
ülésről is.
– Az ifjúsági önkormányzat 
megalakítását a többi képvi-
selő megszavazta; kora ősz-
szel lezajlott a választás, és a 
képviselők megkezdték a 
munkát. Egyik kezdeménye-
zésük, a tanulássegítő prog-
ram, nemrég indult, és na-

gyon nagy sikere van – je-
gyezte meg a polgármester, 
aki elmondta azt is: idén ősz-
szel is lesz ifjúsági polgár-
mester-választás; időpontját 
tavasszal írják majd ki. 
– Megkérdezzük majd az if-
júsági önkormányzat jelen-
legi tagjait a működtetéssel 
kapcsolatos tapasztalataik-
ról, és ha szükséges, változ-
tatunk az alapszabályon – 
egyébként, ha kifogás nem 
merül fel, nem tervezünk 
ilyesmit. A tízmillió forintos 
támogatás is megmarad, 
költségvetésünkben ez az 
összeg rendelkezésre áll – 
zárta szavait T. Mészáros 
András.

Csodák városaIdén is lesz Nyitnikék
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Ricza Dorina: A Gomba és az öreg Tölgyfa
Volt egyszer egy zöld er-

dőben egy öreg Tölgyfa. Ez 
a Tölgyfa arról volt híres, 
hogy több mint 80 éves, és 
túlélte a II. világháborút. 
Egyik nap éppen a makkja-
it számolgatta, amikor va-
laki megszólította:

– Szervusz, Tölgyfa!
A Tölgyfa nézett jobbra 

is, balra is, de nem látott 
senkit. 

– Itt vagyok lent! – szólt 
ismét az ismeretlen hang. 

A Tölgyfa lepillantott, és 
ott látott egy picinyke gom-
bácskát. Olyan picike volt 
az a kis gomba, mint egy 
falevél. A kalapja piros volt, 
fehér pöttyökkel. Szelíden 
mosolygott a Tölgyfára, 

mert az öreg Tölgyfa volt az 
ő legnagyobb példaképe. 

– Szia, Gombácska! – vá-
laszolt a Tölgyfa. 

– Te vagy az a híres öreg 
tölgyfa, aki túlélte a II. vi-
lágháborút? – kérdezte iz-
gatottan a piros kalapos 
gomba. 

– Igen, én volnék az – 
mondta a Tölgyfa, büszke-
séggel telve. 

– És milyen volt az a há-
ború? 

Erre a Tölgyfa kicsit el-
szomorodott, fájó szívvel 
gondolt vissza, mert az a 
háború végzett az egész 
családjával s az összes ba-
rátjával. De a Tölgyfa, hogy 
el ne szomorítsa a kis Gom-

bát, valami válaszfélét 
dünnyögött: 

– Úgy történt, hogy jött az 
ellenség fegyverekkel, tan-
kokkal… – itt egy kicsit ab-
bahagyta, mert az emlék, 
mi a fejében ragadt, olyan 
erős volt, mintha tegnap 
történt volna. A kis Gom-
bácska eközben csodálat-
tal fig yelte a mesét. 
A Tölgyfa aztán folytatta: 

– … és az egyik tank elta-
lálta a családomat, a bará-
taimat, s mind odalettek – 
ehhez a részhez érve mind-
ketten elérzékenyültek. 

– Ez nagyon szomorú! De 
Te hogy élted túl? – kérdez-
te a kicsi Gomba kissé fé-
lénken, mert tudta, hogy az 

emlék nagyon fájdalmas a 
Tölgyfának. 

– Azt én magam sem tu-
dom. Talán erre nincs is 
magyarázat. 

A Gomba, miközben fi-
gyelte a Tölgyfát, észrevett 
rajta egy hatalmas sebet. 

– Mi az a nagy seb az ol-
daladon? – mutatott rá. 

– Azt egy golyó okozta a 
háborúban. Most egy ked-

ves mókuscsalád lakik ab-
ban az üregben. 

De amint ezt kimondta, 
szinte a semmiből előbuk-
kant egy kisgyerek és hir-
telen kitépte a piros kala-
pos gombát. A Tölgyfa elő-
ször elszörnyülködött új-
donsült barátja elveszté-
sén, de aztán elmosolyo-
dott, ahogy visszagondolt a 
kíváncsi gombára.

A Szepes Gyula Művelődési Központ, a magyar kultúra nap-
ja alkalmából hirdette meg „Így írunk mi” című pályázatát. 
Lapunkban folyamatosan közöljük a nyertes pályamunká-
kat. Ez alkalommal a 7–13 éves korosztályban harmadik he-
lyezést elért, 11 éves Ricza Dorina meséjét adjuk közre, aki a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium tanulója.

Múlt pénteken zárult a csaknem két hétig 
tartó Pest megyei Értéktár – Érdikum kiállítás 
és programsorozat, amelynek a Városi Galéria 
adott otthont.

Pénteken a Bonton Tánc 
és Sportegyesület csapatai 
fergeteges táncokkal mu-
tatkoztak be a helyi közön-
ségnek, de a többnapos ren-
dezvény során szinte vala-
mennyi, a Helyi Értéktárba 
bekerült Érdikumot sike-
rült a szervezőknek vala-
milyen módon felvonultat-
niuk. Szerepeltek kórusok, 
hallhattunk és láthattunk 
irodalmi, művészeti és ze-
nei műsorokat. Nem mintha 
az itt élők nem ismerték vol-
na már eddig is a fellépőket, 
hiszen valamennyien a he-
lyi kulturális élet aktív sze-
replői, mégis ezeknek az 
estéknek különleges vará-
zsuk volt: fókuszba állítot-
ták azokat az embereket, 
akik hisznek önzetlen és 
kitartó munkájukban.

Megérte eljönni az egy-
órás műsorokra azért is, 
mert gyakran hajlamosak 
vagyunk figyelmen kívül 
hagyni, kicsit átnézni azon, 
ami ott van az orrunk előtt, 
és olyasmi után sóvárogni, 
amink nincs. Vegyük észre, 
értékeljük kincseinket! A ti-
zenkét nap alatt – vagy a 
kiállítás anyagában szere-
pelve, vagy a kísérő rendez-
vényeken – közel negyven 
Érdikum hívta fel így vagy 
úgy magára a figyelmet.

– Az első értéktár kiállítás 
és programsorozat minden-
képpen elérte a célját, hiszen 
rengetegen megtekintették a 
tárlatot, és a kísérőprogra-
mok is telt házzal zajlottak – 
nyilatkozta lapunknak 
Brunczvik Attila, az Érdi 
Hungarikum Klub vezetője, 
aki a klubtársaival és a Helyi 
Értéktár Bizottság tagjaival 
együtt sokat dolgozott a ren-
dezvény sikeréért. Hozzátet-
te: úgy tervezik, hogy a jövő-
ben hagyományossá teszik 
az értékeinket bemutató ki-
állítást és a népszerű kísérő 
programokat, amelyeken az 
újonnan bekerült Érdikumok 
szerepelnek majd. Jelenleg 
is vannak feldolgozás alatt 
álló javaslatok, de továbbra 
sem árt nyitott szemmel jár-
ni, mert rengeteg olyan kincs 
van még körülöttünk, köz-
vetlen környezetünkben, 
amelyeket a bizottság vagy a 
klub tagjai esetleg nem vesz-
nek észre. Ahogyan a konfe-
rencián is többször elhang-
zott: saját értékeinket ne-
künk magunknak kell felis-
mernünk és megóvnunk! 
Várjuk tehát az érdi polgá-
rok javaslatait, amelyekkel 
tovább bővíthetjük városunk 
értéktárát! – mondta 
Brunczvik Attila klubvezető. 
 n ÁBRaHÁM

A csöppségek kényelmesen 
lekuporodtak egy-egy puha 
párnára és figyelmesen hall-
gatták a megátkozott király-
lány történetét. A hétvégén új 
sorozat kezdődött a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár Gyer-
mekkönyvtárában: Némedi 
Varga Tímea színművész ha-
vonta egyszer me se dél előtt re 
várja városunk legkisebbjeit.

A fiatal színésznő Csipkeró-
zsika meséjével indította feb-
ruár 20-án a havonta egyszer 
jelentkező programsorozatot, 
amelynek főszereplője a mese, 
eszköze pedig elsősorban a 
felolvasás. Kérdésünkre, hogy 
mi volt a célja vele, Némedi 
Varga Tímea lapunknak nyi-
latkozva kifejtette: korábban 
többször meghívták különféle 
táborokba, hogy tartson fog-
lalkozásokat a gyermekek-
nek. Szívesen tett eleget a fel-
kéréseknek, de közben arra 
figyelt fel, hogy a nebulók 
többségének a képzelőereje és 
kreativitása meglehetősen 
szegényes. Arra a következte-
tésre jutott, hogy ennek az le-
het az oka, hogy a rajz- és me-
sefilmekben semmit sem bíz-
nak a fantáziájukra, gyakorla-
tilag mindent készen kapnak.

– Egészen más az, amikor a 
felnőttek elolvassák a mesét a 
gyermeknek, mert ahogy 
hallja a szöveget, szárnyakat 
kap a kézelőereje és megmoz-
gatja a kreativitását is. Nem 
készen kapja, hanem el kell 
képzelnie mindazt, amit a 
mese leír: a helyszínt, a sze-
replőket, a szituációkat. Kép-
zeletük szabad szárnyaltatá-

sára azonban meg kell taníta-
nunk, rá kell vezetnünk legki-
sebbjeinket, és ezt leginkább 
rengeteg mese olvasásával, 
elmondásával tudjuk elérni. 
Szeretném, ha ezek a szomba-
ti mesedélelőttök a szülőket is 
folyamatos mesélésre sar-

kallnák! – mondta a színész-
nő, hozzátéve, ismer olyan 
anyukát, aki esténként mesé-
ben beszéli végig a gyermeké-
vel, mi történt velük aznap. 
Belebújnak egy-egy szerepbe 
és így idézik fel a napközbeni 
eseményeket.

Nemrégen olvastam, egy 
kutatás is igazolta, miszerint 
azok a gyermekek, akik na-
ponta hallanak mesét, sokkal 
fejlettebb szellemi szinttel 
kezdik meg iskolai tanulmá-
nyaikat, mint akik szinte ki-
zárólag a televízió rajzfilm-
csatornáin „nőttek fel” és 
szüleik csak elvétve vagy 
szinte soha nem olvastak ne-
kik mesét. Ezeknek a havonta 
jelentkező mesedélelőttöknek 
az volt az alapgondolata, 

hogy felébressze az aprósá-
gokban a mese hallgatásá-
nak, a szülőkben pedig a 
mese olvasásának igényét – 
tudtuk meg a színésznőtől.

A néhány apró színházi kel-
lék, mint például a korona, a 
kard vagy a piros rózsacsokor 

inkább a díszletek továbbgon-
dolását szolgálták. A  mesét 
színesítő kisebb zenei elemek, 
effektusok pedig lazították a 
felolvasás kötöttségét, és lehe-
tőséget adtak arra, hogy a ne-
bulók ne csak passzív hallga-
tói, hanem aktív részesei le-
gyenek a mesének. Sikerült: a 
színésznő szinte elvarázsolta 
a gyermekeket a mosolyával, 
kedvességével. Miután jóked-
vű táncmulatsággal megünne-
pelték Csipkerózsika menyeg-
zőjét, varázspálcát is készítet-
tek, ami bármikor jól jöhet 
még a mindennapokban.

Némedi Varga Tímea leg-
közelebb március 20-án, hús-
vét előtt várja újabb me se dél-
előtt re a kicsinyeket.
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Folytatódik a Világjáró esték, a képzeletbeli 
utazások előadás-sorozata a Magyar Földrajzi 
Múzeumban. Az idei első rendezvényen Kovács 
Attila a viszonylag kicsi, de látványokban és 
turistaösvényekben roppant gazdag, vulkanikus 
eredetű szigetcsoportra, Madeirára kalauzolta az 
érdeklődőket.

A program idei évadát 
megnyitva dr. Kubassek Já-
nos múzeumigazgató ki-
emelte, hogy az elmúlt 33 év-
ben – a konferenciákat is be-
leértve – csaknem félezer 
előadás hangzott már el a 
Magyar Földrajzi Múzeum-
ban, de Madeira még egyszer 
sem szerepelt közöttük. Pe-
dig a szigetnek magyar vo-
natkozása is van: itt hunyt el 
IV. Károly, az utolsó magyar 
király. Sőt, hajózásai során 
gyakran pihent meg a szige-
ten Kolumbusz Kristóf is.

A Világjáró esték vendége, 
Kovács Attila fényképes elő-
adása során bemutatta a kis 
sziget földrajzi és természeti 
különlegességeit, de a hátrá-
nyait sem hallgatta el. A vul-
kanikus szigetcsoport Afri-
ka partjainál fekszik, az At-
lanti-óceán veszi körül, és 
bár ezer kilométer választja 
el Lisszabontól, Portugáliá-
hoz tartozik. Az örök tavasz 
szigetének, földi paradi-
csomnak, sőt az Atlanti-óce-
án zöld gyöngyének is neve-
zik. A Golf-áramlatnak kö-
szönhetően – amely télen 
fűti, nyáron hűti – egész év-
ben kellemes, kiegyenlített 
szubtrópusi éghajlata van. 
Még télen sem süllyed a hő-
mérséklet 18 Celsius-fok alá. 

Nemcsak buja zöld növényze-
tet, hanem rengeteg virágfé-
lét, köztük az orchideák 
számtalan fajtáját is meg le-
het itt csodálni.

A 15 fokos és hatalmas hul-
lámzású óceán fürdőzésre 
egyáltalán nem alkalmas, 
így Madeira inkább a szenve-

délyes túrázók paradicsoma. 
Az idelátogatóknak arra is 
fel kell készülniük, hogy a tú-
raösvények elképesztően 
meredek, szinte függőleges 
sziklák mentén húzódnak, s 
nem kis kihívást jelent a me-
redek lépcsők megmászása. 
Ráadásul gyakori a köd és a 
váratlan vízesés sem ritka. 
Az igazán elszántakat azon-
ban kárpótolja a hegyek és 
völgyek lenyűgöző látványa. 

Még a fővá rosba n, 
Funchalban sem találkoz-
hatnak vízszintes utcákkal 
és utakkal.

Madeira lakossága koráb-
ban cukornádtermesztéssel 
foglalkozott, amit napjaink-
ban banánültetvényekre cse-
réltek. Az ehhez szükséges 
csapadékvizet az úgyneve-
zett levadák szállítják, ame-
lyeket több száz éve rabszol-
gákkal építtettek ki. A  szi-
get érdekessége még, hogy a 
hatalmas szintkülönbségek 
okán az időjárás is igen vál-
tozékony. Ráadásul gyakran 
fordul elő villámlással és 
mennydörgéssel kísért zá-
poreső, ezért 2–3 kilométe-

renként kis kőkunyhókat 
építettek, amelyek ilyenkor 
védelmet nyújtanak a túrá-
zóknak. 

Talán az elszigeteltség az 
oka, hogy Madeira lakosai 
békés, nyugodt életet élnek, 
olyannyira, hogy néha órá-
kon át képesek szótlanul el-
üldögélni és csak az óceánt 
fürkészni, ami egy európai 
ember számára elképzelhe-
tetlen. n BE

Feszültségoldó karikatúrák
Kovács Péternek, a Szociális 
Gondozó Központ családse-
gítő munkatársának karika-
túráiból nyílt kiállítás a Park-
városi Közösségi Ház volt 
mozitermében. A fiatalem-
ber, aki három éve dolgozik 
Érden, karikatúrái – amelyek 
mai élethelyzeteket vagy 
épp megtörtént eseménye-
ket ábrázolnak – segítségé-
vel szabadul meg a munkája 
során felgyülemlett stressz-
től. 

– Kiskorom óta rajzolok, 
édesanyám rajztanár volt, 
ám irányítással sosem tud-
tam semmilyen témát ábrá-
zolni, mindig megpróbáltam 
azt elferdíteni, a magam szá-
ja íze szerint papírra vetni – 
jegyezte meg lapunknak Ko-
vács Péter. Mint kollégája, 

Kiss Sándor, a kiállítás rende-
zője hangsúlyozta: tárlatuk 
nem csupán egyszerű bemu-
tató, amelyen keresztül a né-
zők – és a kollégák – jobban 
megismerhetik a központ 
egyik munkatársát, hanem 
ráébreszthet arra is, hogy az 
életünkben jelen lévő fe-
szültséget az alkotó munkán 
keresztül is le tudjuk vezetni.

Kovács Péter karikatúrái, 
valamint több, általa készí-
tett repülőmodell március 
7-éig tekinthető meg a volt 
moziteremben, természete-
sen ingyenesen. Március 
8-án egy különleges – és 
szintén ingyenes – nőnapi 
beszélgetésre, és egy új kiállí-
tásra várja az érdeklődőket 
ugyanide a Szociális Gondo-
zó Központ. n Á. K.

A csaknem két hétig nyitva 
tartó Pest Megyei Értéktár – 
Érdikum kiállításon kétszer is 
találkozhattunk a Lukin 
László Alapfokú Művészeti 
Iskola pedagógusaival és 
növendékeivel, akik nívós 
előadásaikkal bizonyították 
be, hogy az intézmény mél-
tó lett az Érdikum címre. 
A  múlt héten az iskola vetí-
téssel és hangversennyel 
mutatkozott be a zeneértők 
előtt az Érdi Galéria kiállító-
termében.

A kétórás programban el-
sőként Stiblo Anna, a művé-
szeti tanintézmény igazga-
tója sorolta fel a tanítványok 
kiemelkedő hazai és nem-
zetközi eredményeit, a tava-
lyi év sikereit, majd Szabó 
Júlia egykori igazgató nyúj-
tott egy kis történelmi bete-
kintést az iskola múltjába. 
Volt is miről beszélnie, hi-
szen az érdi zeneiskola idén 
ünnepli megalapításának fél 
évszázados jubileumát, Lu-
kin László zenepedagógus 
nevét pedig éppen egy évti-
zede vette fel. A két prózai 
bemutatkozó előadás után a 
zenéé lett a főszerep, sorra 
felléptek a legkisebb és a 
legnagyobb tanítványok, 
akik két zene-, illetve ének-
számmal bizonyították te-
hetségüket. (temesi)

Bemutatkoztak 
az Érdikumok

Jubileumra 
készül a 

Lukin

Az Atlanti-óceán zöld gyöngye

A sziget, ahol az örök 
tavasz pompájában élnek

A szigetnek magyar vonatkozása is van: itt hunyt el IV. Károly, az 
utolsó magyar király

A 15 fokos és hatalmas hullámzású óceán fürdőzésre egyáltalán nem alkalmas

A meseolvasást nem lehet helyettesíteni

Csipkerózsika a könyvtárban

Némedi Varga Tímea szinte elvarázsolta a gyermekeket a mosolyá-
val, kedvességével

Sanoral
acsalád fogorvosa

• esztétikai és
konzerváló fogászat
• gyermekfogászat
• fogszabályozás
• szájsebészet

Megnyitottunk
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

32
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Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának ingyenes 

hetilapjában 25 300 példányban 

ElÉRHETŐSÉGEK:
E-mail:

szerkesztoseg@erdiujsag.plt.hu
Tel.: 06-23-520-117

HIRDESSEN ÖN IS
AZ ÉRDI ÚJSÁGBAN!

KERESSE MINDEN HÉTEN A POSTALÁDÁJÁBAN!
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március 15.
 PROGRAMOK
 2016. március 11. 
18.00 Fáklyás Felvonulás  
 az Érdligeti általános Iskolából  
	 a	Tállya	utcai	1848-as	emlékműhöz	

 2016. március 15.
10.00 koszorúzás	az	érdligeti	1848-as	emlékműnél.	Közreműködnek:	 
	 vitéz	Mikecz	Kálmán	Honvéd	és	Huszár	Hagyományőrző		Egyesület;	 
 Pergel Antal	történész;	Harmónia	Vegyes	Kar	–	karnagy:	Dömötör Zsuzsanna

10.30 TÉrzene a	Szepes	Gyula	Művelődési	Központ	előtt.	 
	 Közreműködik:	a	Lukin	László	Alapfokú	Művészeti	Iskola		Fúvószenekara 
	 karnagy:	Zwickl Ágoston

11.30 ÜnnepI megemlÉkezÉs	és	Érd	Megyei	Jogú	Város	díjainak,	 
	 kitüntetéseinek	átadása	a	Szepes	Gyula	Művelődési	Központban
	 Köszöntőt	mond:	T. Mészáros András, Érd	Megyei	Jogú	Város	polgármestere
	 Ünnepi	beszédet	mond:	Erdélyi Áron,	Érd	Megyei	Jogú	Város	diák-alpolgármestere

	 Az	ünnepi	műsor	vendégei:	a	Forrás	és	az	Apróforrás	Néptáncegyüttes,	
	 az	Érdi	Vörösmarty	Mihály	Gimnázium	kórusa	–	karnagy:	Hornyák Tamás

KIÁLLÍTÁS

Vörös András: 

Így!
Az idei Téli tárla-

tot ismét egy egyéni 
kiállítás követi az 
Érdi Galériában, 
február végétől a ka-
posvári Vörös And-
rás festőművész 
mutatkozik be vá-
rosunkban

Ha irányzatokhoz próbál-
nánk besorolni Vörös András 
művészetét, jellemezhetnénk 
az avantgárd, a szürreális 
vagy akár a groteszk jelzővel, 
esetleg mindegyikkel együtt, 
sőt, akár egyikkel sem, hi-
szen Vörös András egyéni stí-
lust és kifejezésformát képvi-
sel. Ő egy érzékeny ember, aki 
sajátságosan éli meg a külvi-
lágot – fogalmazott Gál Lau-
ra énekművész a festő leg-
utóbbi kaposvári kiállításá-
nak megnyitóján. – Alkotásai-
ból egy rendkívül ellentmon-
dásos világ tárul elénk. Képe-
in rengeteg apró finomságot 
fedezhetünk fel, ám első be-
nyomásként az ordítóan kont-
rasztos, durva dolgok tűnnek 
szembe. Vásznai sok esetben 

azt üzenik: nem! Így nem! Vö-
rös András nemet mond az 
elcsépelt, tartalom nélküli 
gondolatokra és áthúzza a ki-

ürült formákat. 
Nemet mond a 
képmutatásra, 
a napjainkat el-
árasztó brutali-
tásra. Érzé-
k e ny s é g é b ő l 
adódóan reagál 
így környezeté-
re, a világra. 
Festményei lá-

zadásról tanúskodnak, mint-
egy néma kiáltásként figyel-
meztetnek: valami nagyon el-
romlott, nem így kellene él-
nünk! Van, amiből túl sok, 
másból meg túl kevés van. El-
csúsztak az arányok, meg-
bomlott az értékrend. Ennek 
megfelelően a humor is felfe-
dezhető a képeken: óriási 
fricskával tart tükröt a világ 
ellentmondásainak. Többnyi-
re cím nélküli munkái alkotói 
szabadságáról tanúskodnak, 
megadva a szemlélőnek, hogy 
maga döntse el, milyen üzene-
tet hordoz számára a kép.

Vörös András festőművész 
kiállítását pénteken, február 
26-án Szombathy Bálint 
szépségkutató nyitja meg, és 
március 19-ig lesz megtekint-
hető az Érdi Galériában.

Vörös András 
festőművész

(Forrás: kaposart.hu)

Verba volant, scripta 
manent – a szó elszáll, az 
írás megmarad, a régi bölcs 
mondás szerint. Ha a váro-
sunk történetét nézzük, ott is 
igazolódik ez. Az 1200-as 
évek, vagyis a 13. század kö-
zepe tájáról (a „tatárjárás” 
idejéből) maradtak ránk az 
Érdre vonatkozó első írásos 
emlékek. Ezek oklevelek, 
amelyekben gazdasági kér-
dések, birtokhatárok, ado-
mányozások, örökösök vitái, 
esetleg egyéb, sokszor peres 
ügyek rendezése vagy meg-
állapodások, egyezségek hi-
vatalos rögzítése és megörö-
kítése történt. Első közelítés-
ben minden helytörténet ar-
ról szól, hogy kié-mié volt az 
a föld, falu, város vagy kas-
tély. Akár magánszemély, 
törzs, nép, nemzetség vagy 
valamilyen szervezet volt a 
tulajdonos, aki elfoglalta, el-
adta, megvette vagy perben-
haragban állt miatta valaki 
mással.

Úg y emlékszem, azt 
olvastam régebben, hogy Ér-
den is a birtokokkal kapcso-
latos kérésekben keletkezett 
oklevelek a legrégebbről 
megmaradt írott emlékek. 
Talán azért emlékszem rá-
juk, mert a tárgyuk mellett a 
hivatalos szövegben olyan 
adatok is megbújtak bennük, 
mintegy mellékesen, melyek 
számomra érdekesebbek, 
mint maga az okirat keletke-
zésének oka. Ugyanis pl. az 
Érden (kis)birtokos Érdi csa-
lád és az ócsai apát szomszé-
dos földjeinek határait írta le 
az egyik, a másikban azt pa-
naszolták az érdi lakosok, 
hogy az ócsai apát darabont-
jai tönkretették az érdi szi-
getben volt gyümölcsösüket. 
A Szigetben volt gyümölcsö-
sök a török adóösszeírások 
szerint még 300 év múlva is 
léteztek, a birtokhatárokat 
pedig azért kellett ponto sí-
tani, hogy mindkét fél szőlőt 
telepíthessen.

A mai napig virágzó érdi 
szőlészet-borászat majd’ 800 
éves írott emléke ez az adat. 
Tudom, töredék, kis mozza-
nat mindkettő a helység évez-
redes történetéből, de szá-
momra legalábbis, igen érté-
kes kis adalék a régi Érd (a 
mai Ófalu) lakóinak gazdál-
kodásából, tájhasználatához.

n  n  n
Bő másfél évtizeddel az-

után, hogy az ország főváro-
sát, Budát, csellel bevették a 

törökök, hazánk sík vidékén, 
a Kárpát-medence középső 
részének megszállt területén 
már alaposan befészkelte 
magát az Oszmán Biroda-
lom. A hadjáratok megfélem-
lítő célú tombolása, rombolá-
sa, öldöklése és pusztítása 
mellett a szabad rablás, az 
emberek, állatok és a mozdít-
ható értékek zsákmányként 
elvitele-elhajtása tette teljes-
sé a meghódított terület el-
foglalását. Vagyis elsődleges 
kirablását. Ám a közvetlen, 
és jórészt a hadjáratban 
részt vevők személyes érde-
kei után az állami, központi 
hatalom érdekei kaptak 
hangsúlyt: megszervezték, a 
magyar feudális viszonyok 
meghagyása-megtűrése mel-
lett, a megszállt területen is 
az oszmán birodalom köz-
igazgatását. Ezt elsősorban 
az adók rendszeres és pontos 
beszedése érdekében. A he-
lyi, birtokot kapott urak jöve-
delme mellett a szultáni ud-
varnak beszolgáltatott adók 
miatt is szükség volt a megfe-
lelő nyilvántartásokra, mert 
a lakosság többféleképpen 
adózott.

Korábban már említettem, 
hogy az oszmán birodalom 
államvallása, a Korán máig 
érvényes tanítása alapján az 
alattvalók különféle, lényegé-
ben három helyzet közül vá-
laszthattak. Aki nyíltan el-
lenszegült – arra halál várt. 
Magyar viszonylatban ez azt 
jelentette, hogy valaki vagy 
áttért az iszlámra, vagy má-
sodrendű állampolgárként 
alávetettségben élve, fizet-
hette a rá kivetett adót, a 
dzsizjét. Ez az adó a nem 
muszlim alattvalókra (ke-
resztényekre) kivetett adó, 
hűségadó a muszlimok ré-
szére. Akik ezt elfogadták és 
megfizették, azok ugyan 
„alávetettségben” éltek, de 
nem bántották őket a meg-
szállók. Szerencsére a Korán 
különbséget tett a „Könyv (a 
Biblia) népei”, vagyis a musz-
limok mellett a zsidók és ke-
resztények és a „nem a Könyv 
népei” között a tekintetben, 
hogy az igazhitűeknek har-
colni és elpusztítani kell-e 
ellenük vagy sem.
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A megszállt területen a tar-

tósabban berendezkedett hó-
dítók már nemcsak garázdál-
kodtak, hanem gazdálkod-
tak is. A gazdálkodás főleg a 
mezőgazdaságot és állatte-

nyésztést jelentette. A  ter-
mésből a szultáni udvar mel-
lett részesültek a mi terüle-
tünkön hivatalban vagy szol-
gálatban lévők is: javadalma-
zásukat nem pénzben, hanem 
a kapott vagy a kincstártól 
vásárolt birtokuk terményei-
ben, természetben kapták 

meg. A tervezhető bevétel és 
elosztása érdekében kellett 
időről időre lehetőleg ponto-
san összeírni a közigazgatá-
si területükön lévő városok, 
falvak és puszták lakóit. Az 
adóalanyokat.

A településeken név sze-
rint összeírtak mindenkit, 
először – ha voltak ott – a 
muszlimokat és törököket. 
(Akik egyenlőbbek voltak az 
egyenlőknél…) Nyilvántar-
tásba vették vezetéknevével 
a családfőt, a nőtlen fiát, a 
velük élő nőtlen férfi testvé-
rét, vejét, a nála dolgozó 
munkását, esetleg a szolgát. 
Esetenként jelezték, ha vala-
ki testi hibás, pl. vak volt. 
A juhos gazdáknál feltüntet-
ték a juhok számát és megje-
lölték, ha valaki kovács, 
deák, bíró vagy pap volt, eset-
leg vándormunkás. 

Az 1559. évben keletkezett 
török adóösszeírásban már 
szinte mindenkinél szerepel a 
többi között a dzsizje adófaj-

ta. Eleinte ugyanis csak bizo-
nyos vagyonhatáron felül kel-
lett fizetnie azoknak, akik 
azt meghaladó gazdagsággal 
rendelkeztek. Magának az 
összeírásnak, az eljárás mód-
jának és a jegyzékek tartal-
mának ismertetésére itt ke-
vés a hely. Sajnos. Azonban 
visszatérek majd rá, mert a 
felsorolt termények, azok ösz-
szetétele, mennyiségük stb. 
fontos és érdekes gazdaság-
történeti adatokat tartalmaz-
nak. Egy dolgot azért megem-

lítek már itt: Érden a búza és 
az egyéb gabonák után a fel-
sorolásban a musttized kö-
vetkezik, kétfelé bontva, „sa-
ját” és „tökölieké”. Gabonafaj-
tákat írtam, mert a történé-
szek szerint az adóösszeírá-
sokban a legértékesebb búza 
után következő „kevert” meg-
nevezés árpa, rozs, köles és 
zab, esetenként különböző 
arányú keverékét vagy csak 
valamelyikének megjelölését 
szolgálta. A gabonafélék és a 
must után a méz következett, 
a méhkasokból Érden akkor 
majdnem 200 volt.

Külön megjegyzem, hogy a 
széltében-hosszában elter-
jedt, alaptalan Hamzabég/
Hanselbeck stb. megnevezés 
a későbbi, tájékozatlan vagy 
idegen szerzők rovására 
írandó, mert a 16. századi tö-
rök anyanyelvű hivatalos ira-
tokban a falu Érd („Ért falu”) 
megnevezéssel szerepel, ahol 
az akkor (még) élt Hamza 
bég, székesfehérvári szan-

dzsákbég majorságának jö-
vedelmét is összeírták az 
adószedők. 

Érden nem volt malom, sem 
foglalkozásra utaló adatok 
nincsenek az összeírásban. 
Ennek ellenére az érdi adó-
összeírások lehetőséget ad-
nak arra is, hogy a gazdálko-
dás változó adatai mellett a 
lakosság összetételére követ-
keztessünk. Röviden: Buda 
eleste után néhány évvel ösz-
szesen 28 család élt a falu-
ban. Közülük 15 fizetett 
dzsizjét, vagyis biztosan nem 
volt török, vagy legalábbis 
nem muszlim vallású.

A budai szandzsákot, 
amelyhez Érd is tartozott, 
1541-ben alakították meg. Az 
1559. évi összeírás szövegé-
ből idézem a Városi Könyv-
tárban megtalálható Egy 
érdlakó feljegyzései – Érdről 
régen és most könyv fejezeté-
nek ide illő sorait:

„ÉRT falu (…)
A régi összeírtak száma 

28., (közülük) meghalt 8, je-
len van 20, az újonnan ta-
láltak száma 12. A nevezett 
falu közelében van egy sze-
ráj, mely tartozékaival 
együtt Hamza bég isztolni 
belgrádi mirliva birtoká-
ban van. A budai kincstár 
deftere szerint azt a kincs-
tártól vásárolta.

Paksi Gáspár rétje a ne-
vezett falu határában. (…) 
Székelegyház puszta. Mivel 
a nevezett pusztát Ért nevű 
falu lakosai szokták művel-
ni, az említett falu szántója-
ként jegyeztetett be.

Jövedelem a tizedekből és 
adókból: Kapuk száma 17, 
kevert tized 2 kile, must ti-
zed 1000 pint, széna tized 20 
szekér, len tized, büntetés-
pénz, búza tized 108 kile, 
borsó- és babtized 9 kile, 
méhkas tized, sertés adó, 
sarlópénz, gyümölcs tized.”

Tanulságos az akkor Ér-
den élt családok neveit átte-
kinteni ugyanebből az össze-
írásból: Polbárd, Veres, Here 
Kis, Dobrádi, Csehi, Barát, 
Nagy, Szabó, Farkas, 
Sárkazi, Fekető, Pap, Nagy, 
Aderján, Szabó, Érdi, Kösöl, 
Kis, Balik, Szőke, Dékán, 
Babarci, Tatai, Nagy, 
Sikarai, Gyárfás, Szántó, 
László, Kis, Szarka, Szabó, 
Tisza családok nevét je-
gyezték fel.

Érd faluval szemközt, a 
Dunán levő sziget jövedelme, 
szőlők, gyümölcsök és kertek 
után 1562-től van nyilván-
tartva.

Ót- (Holt) Duna halászati 
jövedelme 1580-ban szerepel 
az összeírásban.

n VoTIN József

Érd az Oszmán Birodalomban 2.

Török írásos emlékek

Érd, Ófalu – levelezőlap (A szerző rajza)

PROGRAM
Baba-mama klub a 
Gyermekkönyvtárban

Ölbeli játékokat, mondó-
kákat, zene- és ritmusgya-
korlatokat tanulhatnak meg 
a kismamák, s közben egy-
mással is megismerkedhet-
nek, megbeszélhetik ügyes-
bajos dolgaikat, esetleg vá-
laszt kaphatnak a pici gon-
dozásával, nevelésével kap-
csolatos kérdéseikre is a 
Gyermekkönyvtárban, a hé-
ten induló Baba-mama klub-
ban, amelyre pénteken, feb-
ruár 26-án délelőtt 10 órától 
várják az érdeklődőket.

A programot anyukáknak 
és babáiknak, illetve legfel-
jebb négyéves korú, kicsi 
gyermekeiknek hirdették 
meg. A foglalkozásokat Tóth 
Andorné Tímea vezeti, aki 
roppant fontosnak tartja, 
hogy a babák élő énekszóval 
és hangszeres zenével is ta-
lálkozzanak a délelőtti fog-
lalkozások során.

A fiatal, első gyermekes, 
még gyakorlatlan kismamá-
kat gyakran gyötrik kétsé-
gek: vajon mindent jól csi-
nálnak-e? A Gyermekkönyv-
tár Baba-mama klubjába ér-

demes ellátogatniuk, mert 
itt a hasonló helyzetben lévő 
édesanyák találkoznak, így 
megbeszélhetik problémái-
kat. A tapasztaltabbak taná-
csot adhatnak a kevésbé ru-
tinosabb kismamáknak. 
A  hasznos tudnivalókon, is-
mereteken kívül azonban jut 
idő a közös játékra és ének-
lésre is. A nagyobbacska 
gyermekek is bekapcsolód-
hatnak az énekek és mondó-
kák tanulásába, miközben 
lehetőségük nyílik a kortár-
saikkal való ismerkedésre, 
barátkozásra is.

A Baba-mama klub foglal-
kozásain való részvétel in-
gyenes, de a helyek korláto-
zott száma miatt a könyvtár 
munkatársai előzetes beje-
lentkezést kérnek, e-mailen: 
gyk@csukalib.hu, vagy tele-
fonon: 06 23 365 470 / 2 mel-
lék számon. A következő 
foglalkozás várható időpont-
ja április 1-je, péntek lesz.

Az első klubnapot most 
pénteken, február 26-án 
tartják, ne felejtsenek el be-
jelentkezni!



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 29., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Globo Világjáró 10. rész
20:00  Hajnali háztetők színes, magyar 

tévéjáték R: Dömölky János 
12 éven felülieknek!

21:25  Fogadóóra kérdezzen a polgármestertől
21:55  Mozgás sportmagazin
22:25  Fény-Kép kulturális magazin
22:55  „Szabadulás nélkül” Előadás-sorozat a 

Magyar Földrajzi Múzeumban 1. rész
23:25  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
23:40  Híradó
Március 1., KEdd
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Fény-Kép kulturális magazin
20:00  Vámos Miklós beszélgető műsora 

47. rész
20:55  Mozgás sportmagazin
21:25  „Szabadulás nélkül” Előadás-sorozat a 

Magyar Földrajzi Múzeumban 1. rész
21:50  Globo Világjáró 10. rész
22:25  Fény-Kép kulturális magazin
22:55  Polgár-társ 

vallási, nemzetiségi, civil társadalom
23:25  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
23:40  Híradó
Március 2., SZERda
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Mozgás sportmagazin
20:00  Polgár-társ 

vallás, nemzetiség, civil társadalom

20:30  Fogadóóra kérdezzen a polgármestertől
21:00  A tanítványok színes, fekete-fehér 

magyar filmdráma R: Bereményi Géza 
12 éven felülieknek!

22:40  Vámos Miklós beszélgető műsora 
47. rész

23:35  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

23:50  Híradó
Március 3., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Globo Világjáró 10. rész
20:00  Fogadóóra kérdezzen a polgármestertől
20:30  Tea két személyre 48. rész
21:00  Sztárportré 35. rész
21:30  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
22:00  Mozgás sportmagazin
22:30  Fény-Kép kulturális magazin
23:00  Fogadóóra kérdezzen a polgármestertől
23:30  Híradó
23:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról

Március 4., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
20:00  Kézilabda-mérkőzés Dunaújvárosi 

Kohász KA–Érd
21:30  Híradó
21:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22:00  Tea két személyre 48. rész
22:30  Mozgás sportmagazin
23:00  Fogadóóra kérdezzen a polgármestertől

23:30  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

23:45  Híradó

Március 5., SZoMBaT
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 11. rész
20:00  Polgár-társ 

vallás – nemzetiség – civil társadalom
20:30  „Szabadulás nélkül” 3. rész Előadás-

sorozat a Magyar Földrajzi Múzeumban
21:00  Mozgás sportmagazin
21:30  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
22:00  Hajnali háztetők színes, magyar 

tévéjáték R: Dömölky János 
12 éven felülieknek!

23:25  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

23:40  Híradó

Március 6., VaSÁRNaP
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 48. rész
20:00  Polgár-társ 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  A tanítványok színes, fekete-fehér 

magyar filmdráma R: Bereményi Géza 
12 éven felülieknek!

22:10  Csak tükörben
22:20  „Szabadulás nélkül” Előadás-sorozat a 

Magyar Földrajzi Múzeumban 4. rész
22:50  Polgár-társ 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:20  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
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

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

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

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Nébald Krisztina hímző 
kiállítása
Megtekinthető április 1-jéig

KAMARATEREM
Így látnak a drónok
Stokker Tamás és Kiss Balázs 
fotókiállítása
Megtekinthető március 9-ig

KLUBÉLET

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

GUZSALYAS KÉZIMUNKA 
SZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Minden csütörtökön 15–18 óráig

IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
A Csuka Zoltán-pályázat 
díjkiosztója
Vendégszerepel a Szirmok Női 
Kar
Március 4-én, pénteken 18 órakor

KERTBARÁT KÖR
Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Minden páros pénteken 17 órakor
„Csillagvirág Túra”, kirándulás 
a Beliczay-szigetre
Találkozás: Érd, Ófalu Termál 
Hotel parkolója
Bővebb tájékoztatás a 30 549 
4230 telefonszámon
Március 6-án, vasárnap 10 órakor

KÉZMŰVESKLUB
Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Minden harmadik szombaton 10 órától

SZÖVŐSZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Minden szerdán 14 órától

VITALITÁSKLUB
Hétfőnként 17 órától
ELŐZETES

BABASZÍNHÁZ
Szivárványmese
A Bábrakadabra Bábszínház elő-
adása 6 hónapostól 3 éves korig
Március 17-én, csütörtökön 10 órakor

GYEREKKONCERT
Állati zenés ABC
Bíró Eszter koncertje
Április 16-án, szombaton 16 órakor

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

a Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Bakó Beatrix  
06 23 365 490/105.

PROGRAM
VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Palotaforradalom Erdélyben – 
a hazatelepülő főnemesség a 
restitúció útvesztőiben
Dr. Margittai Gábor író, szerkesz-
tő előadása
Március 22-én, kedden 17 órakor

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők

A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói

3276 expedíciós nap, a mú-
zeumalapító Balázs Dénes 
geográfus újraolvasva

Hely- és sporttörténeti kiállítás

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szov-
jetunióba kényszermunkára 
elhurcolt honfitársaink emlékére
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: Borsos andrásné  

06 23 363 036.

KÖNYVTÁRI 
RÉSZLEGEINK  

NYITVATARTÁSA

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

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, Alsó u. 2.
E-mail:  
erdigaleria@gmail.com
Tel.: 06 23 360 143
A Galéria vasárnap és hétfő 
kivételével nyitva 10–18 óráig

Így
Vörös András festőművész kiállí-
tásának megnyitója
Megnyitja Szombathy Bálint 
szépségkutató
Február 26-án, pénteken 18 órakor

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

PROGRAM

FELNŐTT KÖNYVTÁR
Könyvválogatás a kézimunkák 
szerelmeseinek
Február 17–29-ig

Alkotó kolléga sorozat
Márai Veronika gobelinekből 
összeállított kiállítása
Megtekinthető március 16-ig

GYERMEKKÖNYVTÁR
A víz világnapja foglalkozások
Húsvétváró kreatív foglalkozások
Márciusban folyamatosan

Foglalkozásokra csoportokat 
csak előzetes egyeztetés után 
tudunk fogadni. Kérjük, hogy 

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy 
személyesen, ahol a 

foglalkozás zajlik majd.
Segítségüket és 

megértésüket köszönjük!

Baba-mama klub
Anyukáknak és babáknak kb. 7 
hónapos kortól 3–4 éves korig.
A foglalkozásokon való részvétel 
ingyenes, de a helyek korlátozott 
száma miatt előzetes bejelentke-
zést kérünk!
Február 26-án, pénteken 10–11 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
Tavaszváró
Zenés foglalkozás óvodásoknak 
és kisiskolásoknak
Márciusban folyamatosan

A15 évesHarmóniaVegyeskar felvételt
hirdet kóruséneklést kedvelők részére.

Szoprán, alt és kiemelten a
Tenor ésBasszus szólamokba.

Jelentkezés:
A Sz. Gy.Művelődési Központban, a kórus
próbatermében,minden szerdán 18.00-tól.

Szeretettel várunkmindenérdeklődőt!

32
81
16
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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.

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Vörösmarty 
utca 31.
a munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: a szociális 
és mentálhigiénés problémák-
kal küzdő egyének, családok és 
közösségi csoportok segítése 
a társadalmi integráció érde-
kében. A szociális biztonság 
megteremtéséhez kapcsolódó 
ellátásokról és szolgáltatások-
ról, valamint azok igénybevé-
telének formáiról megfelelő 
tájékoztatás biztosítása.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, szociális munkás, 
szociálpedagógus, szociálpoli-

tikus, okleveles szociális mun-
kás, okleveles szociálpolitikus, 
szociális menedzser,
• hasonló munkakörben szer-
zett legalább 1–3 év szakmai 
tapasztalat,
• magyar állampolgárság, tiszta 
erkölcsi bizonyítvány, cselekvő-
képesség.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motiváci-
ós levél,
• iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat,
• erkölcsi bizonyítvány.
a munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. február 26. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Denkovics Ildikó nyújt, a 06 23 
520 362-es 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 pá-
lyázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 1/241/2016, 
valamint a munkakör megne-
vezését: családgondozó.
• elektronikus úton Denkovics 
Ildikó részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen ke-
resztül
• személyesen: Pest megye, 
2030 Érd, Budai út 14.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt 
végzettségekkel lehetséges. Az 
érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon 
pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytala-
nul kerültek elküldésre, illetve 
a pályázó a kiírt feltételeknek 
maradéktalanul megfelel.
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. február 29.

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

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

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

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügy-
feleinket, hogy az ÉTH (az 
Érd és Térsége Hulladék-
kezelési Nonprofit Kft.) el-
kezdte az otthoni szelektív 
hulladékgyűjtő edények 
kiosztását, amely felváltja 
a korábbi zsákos rendszerű 
gyűjtést.
Hamarosan minden kedves 
érdi ügyfelünk kap egy tá-
jékoztatót, amely konkrét 
időpontot tartalmaz arra 
vonatkozóan, hogy mikor és 
hol veheti át a két szelektív 
gyűjtőedényt. Ez a tájékoz-
tató nem egyszerre kerül 
mindenkinek kiküldésre, 
hanem folyamatosan, a ter-
vezett átadást megelőző hé-
ten. Az átadás ütemezését a 
gyűjtési időpontok alapján 
kialakított városi körzetek 
szerint terveztük meg, hogy 
ne egyszerre, egy időben 
történjen meg az átadás-át-
vétel, elkerülendő az esetle-
ges torlódásokat.
Az egész városra kiterjedő 
kiosztást megelőzően egy 
úgynevezett kísérleti idő-
szakot és területet is beik-
tattunk, hogy a gyakorlati 
végrehajtás során, az itt 
esetleg felmerülő problé-
mákat időben kiküszöböl-
hessük. Ebbe a szakaszba 
300 háztartást vontunk be, 
tehát első körben még csak 
számukra kerülnek átadás-
ra a gyűjtőedények.
Felhívjuk minden érintett fi-
gyelmét, hogy a törvényi elő-
írások kötelezik cégünket a 
szelektív hulladékgyűjtés le-
hetőségének biztosítására és 
a lakosokat az otthoni szelek-
tív hulladékkezelésre, -gyűj-
tésre. Ennek megkönnyítése 
érdekében az Érd és Térsége 
Szilárd Hulladékkezelési Ön-
kormányzati Társulás pályá-
zatot nyújtott be szelektív 

hulladékgyűjtő tartályok 
(köznyelven kukák) beszer-
zésére. Ezeknek a kiosztása 
történik folyamatosan.
Az edényekért nem kell 
ellenértéket fizetni, de a 
használónak a jó gazda 
gondosságával azokat meg 
kell óvnia.
Az átadás gördülékenyeb-
bé tétele végett az átadás-
átvétel személyesen vagy 
meghatalmazott útján, az 
ÉTH Sas utcai telephelyén 
történik, az értesítőlevél-
ben jelzett időpontban. 
Ezekben a hetekben az 
ügyfélszolgálat csak az 
ügyfélszolgálati időben 
fogad, és a hulladékudvar 
szombaton zárva tart. Az 
átvételt megoldani nem tu-
dók (idős, egyedülálló stb.) 
számára a későbbiekben, 
az általuk kezdeményezett 
megkeresés alapján, az ÉTH 
igyekszik segítségükre len-
ni a kukák átvételében. 
Ezúton tájékoztatjuk az 
érdeklődőket, hogy korlá-
tozott számban már lehe-
tőség van kerti komposz-
tálóedény igénylésére. Az 
edényeket jelentkezési 
sorrend alapján bocsátjuk a 
jelentkezők rendelkezésére, 
a növényi vegetáció bein-
dulását követő időpontban.
Az ÉTH ügyfélszolgálata a 
fenti témákban is, telefo-
non (06 23 522 600), e-mail-
ben (ugyfelszolgalat@
eth-erd.hu), levélben vagy 
személyesen (2030 Érd, Sas 
u. 2.) folyamatosan az Önök 
rendelkezésére áll.

TEGYÜNK KÖZÖSEN VÁ-
RoSUNK TISZTÁN TaR-
TÁSÁÉRT ÉS KÖRNYEZE-
TÜNK MEGÓVÁSÁÉRT!

AZ ÉTH Sajtószolgálata

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Topoly utca 2.
a munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: 
mindennapi életvitelükben 
akadályoztatott emberek ré-
szére nyújt gondozást saját 
lakókörnyezetükben. Igénye-
ikhez és szükségleteikhez iga-
zodva támogatja, gondozza a 
rászorulókat. A gondozással 
kapcsolatosan felmerülő ad-
minisztrációt elvégzi, nyilván-
tartásokat vezet.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, szo-
ciális gondozó és szervező,

• hasonló munkakörben szer-
zett, legalább 3–5 év szakmai 
tapasztalat,
• felhasználói szintű MS Office 
(irodai alkalmazások),
• magyar állampolgárság, tisz-
ta erkölcsi bizonyítvány, cse-
lekvőképesség.
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• szakmai önéletrajz, motiváci-
ós levél,
• iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat,
• erkölcsi bizonyítvány.
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a munka-
kör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. február 26. 
A  pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Denkovics Ildikó nyújt, a 06 23 
520 362-es telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak 
a Szociális Gondozó Központ 

Érd címére történő megküldé-
sével (2030 Érd, Budai út 14.). 
Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
1/242/2016, valamint a mun-
kakör megnevezését: szociális 
segítő.
• elektronikus úton Denkovics 
Ildikó részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen ke-
resztül
• személyesen: Pest megye, 
2030 Érd, Budai út 14.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a meg-
jelölt végzettséggel lehetsé-
ges. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők szemé-
lyes meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat áll 
módunkban fogadni, amelyek 
hiánytalanul kerültek elkül-
désre, illetve a pályázó a kiírt 
feltételeknek maradéktalanul 
megfelel.
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. február 29.

a közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
a munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.
a munkakörbe tartozó feladatok: ál-
talános iskolai és gimnáziumi tagozaton 
angol nyelv tantárgy oktatása
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• szakirányú végzettség, 
• büntetlen előélet.
a pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
• önéletrajz,
• oklevél, tanúsítvány másolatok,
• erkölcsi bizonyítvány.
a munkakör betöltésének időpontja: 
A pályázati határidő leteltét követően 
azonnal.

a pályázat benyújtásának határideje: 
2016. március 10. A pályázat kiírásával 
kapcsolatos további információt Pin-
térné Bernyó Piroska intézményvezető 
nyújt, a 06 23 365 140-es telefonszámon.
a pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: a pályázatnak a KLIK Érdi 
Tankerület Gárdonyi Géza Általános Isko-
la és Gimnázium címére történő megkül-
désével (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a munka-
kör megnevezését: angol-bármely sza-
kos középiskolai tanár.
• személyesen: Érdi Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola és Gimnázium, Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.
• elektronikus úton: Pintérné Bernyó Pi-
roska részére a gardonyi.erd@gmail.com 
e-mail címre.
a pályázat elbírálásának módja, rend-
je: A beadott pályázatok alapján, az igaz-
gatóval való személyes találkozás után 
írásban történő értesítés a döntésről.
a pályázat elbírálásának határideje: 
2016. március 11.

KÖZLEMÉNY
a házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés rendszerének 
változásáról

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
Család- és Gyermekjóléti Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

családgondozó munkakör betöltésére.

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.

ADÓZÁSI 
INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy február hónapban 
postaládákba kerülnek azok a küldemények, amelyek a 
helyi adók és a gépjárműadó-fizetés teljesítése érdekében 
adnak tájékoztatást. A „Folyószámla-értesítőből” részlete-
sen tájékozódhatnak az önkormányzat felé esedékes – je-
len állapot szerint ismert – 2016. évi adóelőírásaikról.

adófizetési kötelezettségek teljesítésének határideje:

Építmény- és telekadó tekintetében továbbra is megma-
rad a negyedéves fizetési kötelezettség. Ennek határideje 
tárgyév március 15., június 15., szeptember 15. és decem-
ber 15.
Gépjárműadó esetében a befizetési határidő tárgyév 
március 15. és szeptember 15.
Helyi iparűzési adó esetében az első előlegrészlet befi-
zetési határideje március 15., a második előlegrészletet pe-
dig szeptember 15-ig kell a vállalkozásoknak megfizetni. A 
2015. adóév elszámolása (bevallás és befizetés határideje 
is!) 2016. május 31.
Talajterhelési díj: Azt a kibocsátót terheli, aki a műszaki-
lag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és egyedi 
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztá-
rozót is, alkalmaz. A talajterhelési díj mértéke 3600 Ft/m3. 
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége, 
csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú fel-
használásra figyelembe vett víz mennyiségével (10%). 
A locsolásra külön mérőórával rendelkező ügyfelek a mé-
réssel igazolt felhasznált víz mennyiségével csökkenthetik 
a talajterhelési díj alapjául szolgáló víz mennyiségét.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal 
igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztáro-
lójából az arra feljogosított szervezettel szállíttat el.
Bevallási és befizetési határidő: 2016. március 31.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy az előírt adó-
kat a jelzett határidőkig az adózó köteles megfizetni. Az el-
maradt adófizetés adóvégrehajtást vonhat maga után. Az 
adótartozás után felszámított pótlék, egyéb költség a tar-
tozásra vonatkozóan és azzal egyidejűleg kerül behajtásra.

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy mind a magánszemé-
lyeknek, mind a vállalkozásoknak lehetőségük van 
– a törvény által szabályozott módon – fizetési könnyítés 
igénybevételére, ha az adóhatóság által jogerős határo-
zatban előírt fizetési kötelezettségeiket valamilyen okból 
az esedékesség időpontjáig nem, vagy csak részben tud-
ják teljesíteni. A feltételek fennállása esetén (pl.: a tartozás 
keletkezése a kérelmezőnek nem róható fel, az adó későbbi 
megfizetése valószínűsíthető, ingó, ingatlan fedezet rendel-
kezésre áll stb.) fizetési halasztás, részletfizetés, mérséklés 
engedélyezésére van mód, amely kizárólag az adózó ké-
relmére történhet. Általában az adóhatóság a kedvezmény 
megadását feltételhez köti. 

Adóhatóságunk nagy figyelmet fordít arra, hogy segítse az 
adózók önkéntes jogkövetését és adófizetését, ezért a vá-
ros honlapján (http://erd.hu/nyitolap/e_ugyintezes) tájé-
koztatást adunk az ügyek jogszabályi hátteréről, valamint 
megtalálhatóak itt a bevallásokhoz, kérelemhez szükséges 
nyomtatványok, tájékoztatók is.
Ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfeleinknek 
lehetőségük van arra, hogy bevallási, bejelentkezési és 
változásbejelentési kötelezettségüket elektronikus úton 
teljesítsék.

Érd, 2016. február 10.

Érd Megyei Jogú Város Adócsoportja

PÁ L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

aNGol-BÁRMElY SZaKoS KÖZÉPISKolaI TaNÁR
munkakör betöltésére.
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A szAkértő szemével

Napjainkban Magyaror-
szágon egyes források sze-
rint 100–250 millió négy-
zetméternyi palatető talál-
ható. Az idők folyamán 
ezek a tetőfedések elöre-
gedtek, megtelepedett raj-
tuk a moha, ezáltal állaguk 
és az általuk végzett szige-
telés jelentős mértékben 
romlott, igen súlyos anyagi 
károkat okozva ezzel. Az 
elmúlt évtizedben jelentős 
teret hódított a bontás nél-
küli palatető-javítás, fő-
képp a költséghatékonysá-
ga miatt. Mivel az azbeszt-
palák a helyükön marad-
nak, így nem kell őket ve-
szélyes hulladékként el-
szállíttatni és megsemmi-
síteni. A régi palatető az 
idő előre haladtával elöreg-
szik és nem tudja betölteni 
vízzáró funkcióját. A pala-
tető teljes cseréjének óriási 
költsége van: a problémát 
az jelenti, hogy a bontott 
azbesztpala veszélyes hul-
ladéknak minősül, így ha a 
régi borítást eltávolíta-
nánk, az több százezer fo-
rintba kerülne. De van más 
megoldás! A bontás nélküli 

palatető-felújítás költsége 
sokkal alacsonyabb. A bon-
tás nélküli palatető-felújí-
tás lényege, hogy a palák a 
helyükön maradnak és 
azokra egy szigetelő, bitu-
menes lemez kerül. Ez a 
szigetelés tartós és garan-
táltan vízzáró. A palatető-
felújítás lépései: A teljes 
palatető magasnyomású 
mosó segítségével megtisz-
tításra kerül a szennyező-
désektől, mohától. Vízcsep-
pentő lemezek felszerelése 
a szükséges helyekre (csa-
tornákhoz). Bitumenes le-
mezek előkészítése, mére-
tezése. Bitumenes lemezek 
rögzítése lángolvasztásos 
technikával, amely garan-
tálja a pontos és biztos rög-
zítést. Kémények, tetőabla-
kok, szellőzők peremeinek 
és oldalának szigetelése. 
Tetőgerincek lezárása. A 
palatető-felújítás sok előny-
nyel jár: Tetőfedés bontása 
nélkül kerül fel az új anyag, 
ezért nincs esély beázásra 
a felújítás során. A bitume-
nes lemez fajsúlya kicsi, 
így nem terheli a tetőszer-
kezetet.

Mikor válik aktuálissá  
a palatető felújítása, javítása?

Érdi óvoda is esélyes az 
európai hulladékcsök-
kentési díjra: a Pumukli 
Német Nemzetiségi 
Óvoda akciója bizo-
nyult országosan a 
legjobbnak az oktatási 
intézmények kategó-
riájában, így tovább-
jutott a nemzetközi 
mezőnybe. 

Nyolcvanöt hazai pályázat 
közül választott ki hat kate-
góriában egy-egy továbbju-
tót a Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Igazgatóság mun-
katársaiból és az Európai 
Hulladékcsökkentési Hét 
szervezőcsapatából álló zsű-
ri. A nemzetközi mezőnyben 
ismét szelektálnak: a döntő-
be ugyanis csak kategórián-
ként három-három projekt 
juthat be – hogy ezek egyike 
közt lesz-e a Pumukli óvoda, 
az mintegy másfél hónap 
múlva derül ki. 

Tavaly egyébként két ma-
gyar pályázó is a döntőbe 
került, és az oktatási intéz-
mények kategóriájában egy 
budapesti iskoláé lett a nem-
zetközi díj. Idén talán a 
Pumukli óvoda viszi haza a 
trófeát, bár – mint az alig fél 
esztendeje alakult intéz-
mény igazgatója elmondta – 
ők már azt is nagyon nagy 
eredménynek tartják, hogy 
továbbjutottak. 

– Óvodánk pedagógiai 
programjának egyik alapkö-

ve a környezettudatosságra 
való nevelés, így mi is külön-
féle programokat szervez-
tünk az Európai Hulladék-
csökkentési Héten. „Ne dobd 
ki a jövődet!” mottóval ren-
deztük meg projekthetünket: 
papírgyűjtést szerveztünk, 
szülői segítséggel komposz-
tálót állítottunk fel, elem-
gyűjtőt helyeztünk ki az óvo-
dába, és részt vettünk egy 
zoknicsereprogramban is. 
Ez utóbbi egy különleges 
kezdeményezés: lyukas, il-
letve fél pár zoknikból készí-
tünk új ruhadarabokat. 
Emellett szerveztünk hasz-
náltruha-gyűjtést is, hiszen 
a már megunt, kinőtt holmi-
kat nem feltétlenül kell ki-

dobni, tovább is lehet ajándé-
kozni azokat. Fentiek mel-
lett kreatív családi délutánt 
rendeztünk, és újrahaszno-
sítási pályázatot hirdettünk, 
amelyre sok ötletes otthoni 
alkotás érkezett – sorolta a 
projekthét akcióit Vargáné 
Magyar Erika, hangsúlyoz-
va: olyan programokat szer-
veztek, amelyekbe a gyere-
keken keresztül a szülőket is 
be tudták vonni.

A projekthéten minden 
óvodai tevékenység a hulla-
dékkal volt kapcsolatos: hul-
ladékból építettek, azzal 
számoltak, tornáztak, az ak-
ció lezárásaképp pedig tet-
tek egy kirándulást az ÉTH 
hulladékudvarában: a kft. az 
óvoda kérésére nyílt napot 
szervezett a kicsiknek és 
szüleiknek, ahol nemcsak 
azt nézhették meg, hogyan 
zajlik a bekerülő anyagok 
szétválogatása, hanem egy 
kukásautót is kipróbálhat-
tak.

– Bár a projekthét csak pár 
napig tartott, a hatása sok-
kal hosszabb távú: azóta is 
hulladékból készítjük a deko-
rációinkat, illetve a különfé-
le díszeket, és a gyerekek is 
örömmel játszanak az akkor 
készített játékokkal. Min-
dennapjainkat áthatja a kör-
nyezetvédelem; távlati cé-
lunk, hogy zöld óvodává vál-
junk – zárta szavait az óvo-
davezető. n ÁdÁM KaTalIN 

Nem dobják ki a jövőjüket

Nemzetközi díjra 
esélyes a Pumukli

Eldobható poharakból készített Pumukli és alkotója

A projekthéten minden óvodai tevékenység a hulladékkal volt kap-
csolatos: hulladékból építettek, sőt, azzal számoltak is

Tisztelt Érdi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdetett, „a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok 
és kényszermunkások emlékévével” kapcsolatosan, 3 alprogram keretében.

ELHALLGATOTT TÖRTÉNELEM (GUL-15-A)
a pályázat célja: Az Emlékév témájában eddig 
elvégzett kutatások, illetve új kutatások ered-
ményeinek megismertetése a tudományos 
közélettel, valamint a társadalom szélesebb 
rétegeivel nemzetközi, országos, helyi és nem-
zetiségi konferenciák megvalósításán keresztül, 
valamint a hadifoglyok és civil elhurcoltak ösz-
szegyűjtésére létrehozott gyűjtőtáborok hely-
színeire, emlékhelyekre szervezett emlékutak 
támogatása, megemlékezés az elhurcoltakról.
a pályázók köre: Többek között alapítványok, 
egyesületek, tudományos, kulturális, muzeális 
és közgyűjteményi tevékenységet folytató in-
tézmények, köznevelési intézmények, egyéb 
fenntartású intézmények, természetes szemé-
lyek.
a támogatás formája: vissza nem térítendő.
a támogatás mértéke: max. 100%
a támogatás összege: min. 100.000 Ft, max. 
5.000.000 Ft
Benyújtási határidők (szakaszos):
2016. február 22.
2016. március 22.
Pályázati kiírás elérhetősége: www.emet.
gov.hu

KOR-DOKUMENTUMOK (GUL-15-B)
a pályázat célja: A Szovjetunióba hurcoltak 
sorsának minél szélesebb körű megismerteté-
se, nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi 
kiállítások, és kapcsolódó kiadványok, regioná-
lis és helytörténeti kutatások anyaga megjelen-
tetésének támogatása révén.
a pályázók köre: Többek között alapítványok, 

egyesületek, tudományos, kulturális, muzeális 
és közgyűjteményi tevékenységet folytató in-
tézmények, köznevelési intézmények, egyéb 
fenntartású intézmények, természetes szemé-
lyek.
a támogatás formája: vissza nem térítendő
a támogatás mértéke: max. 100% 
a támogatás összege: min. 100.000 Ft, max. 
5.000.000 Ft
Benyújtási határidők (szakaszos):
2016. február 22.
2016. március 22.
Pályázati kiírás elérhetősége: www.emet.
gov.hu

A MI TÖRTÉNETÜNK (GUL-15-C)
a pályázat célja: A Szovjetunióba hurcolt po-
litikai foglyok és kényszermunkások személyes 
történetének felkutatása és különböző formá-
ban (vers, próza, film, kiadvány, színházi forga-
tókönyv, drámajáték forgatókönyve) történő 
megjelenítése, az egyéni sorsok tágabb közvé-
leménnyel való megismertetése, valamint a pá-
lyázati kiírásban meghatározott téma oktatását 
segítő anyagok előállítása.
a pályázók köre: természetes személyek
a támogatás formája: vissza nem térítendő
a támogatás mértéke: max. 100%
a támogatás összege: min. 100.000 Ft, max. 
2.500.000 Ft
Benyújtási határidők (szakaszos):
2016. február 22.
2016. március 22.
Pályázati kiírás elérhetősége: www.emet.
gov.hu

Óvodák tervezett nyári zárva tartása
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Mű-
velődési Bizottsága az 1/2016.(I.21.) KÖMÜB határozatával 
az önkormányzat által fenntartott óvodák nyári zárva tartá-
sának időpontjait az alábbiak szerint határozta meg.

Intézmény Zárás kezdete Zárás vége

Érdi Kincses Óvoda 2016.07.25. 2016.08.19.

Érdi Kincses Óvoda
Fácán Tagóvodája 2016.07.25. 2016.08.19.

Érdi Kincses Óvoda
Harkály Tagóvodája 2016.06.27. 2016.07.22.

Érdi Kincses Óvoda
Kutyavári Tagóvodája 2016.07.25. 2016.08.19.

Érdi Kincses Óvoda
Ófalusi Tagóvodája 2016.07.25. 2016.08.19.

Érdi Kincses Óvoda
Tállya Tagóvodája 2016.06.27. 2016.07.22.

Érdi Kincses Óvoda
Tündérkert Tagóvodája 2016.06.27. 2016.07.22.

Érdi Szivárvány Óvoda 2016.07.04. 2016.07.29.

Érdi Szivárvány Óvoda
Kisfenyves Tagóvodája 2016.06.27. 2016.07.22.

Érdi Szivárvány Óvoda
Meseház Tagóvodája 2016.06.27. 2016.07.22.

Érdi Szivárvány Óvoda
Napsugár Tagóvodája 2016.07.11. 2016.08.05.

Érdi Szivárvány Óvoda
Tusculanum Tagóvodája 2016.07.25. 2016.08.19.

Érd Megyei jogú Város Idősügyi Tanácsa

NOVELLAÍRÓ PÁLYÁZATOT HIRDET
65 év feletti érdi lakosok számára, személyes emlékeik-
ből, történeteikből, családi mesék és a megélt történe-
lem alapján, amit még máshol nem publikáltak.

Témakörök:
I. Az Én régi Érdem
II. Érdi emlékeim a II. 

világháború alatt és után, 
1948-ig.

Nevezési díj: Nincs, a 
pályázaton való részvétel 
ingyenes. 

Beadási határidő: 
2016. augusztus 31.

Beadás módja: A pá-
lyaműveket nyomtatott 
formában, zárt boríték-
ban, a Polgárok Háza 
Ügyfélszolgálatán lehet 
leadni. A pályázat elbírá-
lása név nélkül történik, 
ezért a nagyborítékra 
kérjük ráírni a pályázat 
címét és saját jeligéjét. A 
nagy borítékon belül kér-
jük elhelyezni zárt borí-
tékban a pályázó adatait 
(név, cím, elérhetőségek).

Értékelés: A beadott 
munkákat szakmai zsű-
ri értékeli, díjazza. Tag-
jai: Somfai István az Érdi 
Vörösmarty Gimnázium 

címzetes igazgatója, Ko-
vács Sándor helytörté-
nész, Kopor Tihamér ön-
kormányzati képviselő, a 
köznevelési és művelő-
dési bizottság tagja.

Eredményhirdetés: 
2016. október, az idősek 
világnapja rendezvény 
keretében.

díjazás: Tárgynyere-
mény, könyvutalvány.

A pályamű beküldésé-
vel az alkotó beleegye-
zését adja ahhoz, hogy a 
beküldött művet Érd Me-
gyei Jogú Város Idősügyi 
Tanácsa elektronikus, 
illetve nyomtatott for-
mában térítésmentesen 
közzétegye. A pályázó a 
pályaműve beküldésekor 
automatikusan nyilatko-
zik arról, hogy a mű sa-
ját alkotása és még nem 
jelent meg sem nyomta-
tásban, sem online felü-
leten.
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Az akció 2016. január 18-tól március 15-ig érvényes. Az ajánlat komplett szemüveg vásárlása esetén érvényes, a
kedvezmény a szemüvegkeret árából kerül levonásra. Az akcióban részt vevő termékek köre optikánként eltérő le-
het. Az ajánlat nem tartalmazza az esetlegesen szükséges szemvizsgálat és szemüvegkészítés díját, valamint más
kedvezményekkel nem vonható össze. Részletek az üzletben.

PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

BodóGábor
www.palatetok.hu
+36-30/2277- 082

www.facebook.com/palatetok

Lapostetők cs
apadékvíz

elleni szigetel
ése,

ereszcsatorná
k

lett kivitelezé
se

or

komplett kivit
elez

12 év vízzárós
ági garancia

ingyenes felm
érés és áraján

lat készítés

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



mentet tanul a Szent István 
Egyetemen, és tervei közt 
nemcsak a mesterdiploma, 
hanem egy főzőiskola nyitá-
sa is szerepel. 

– Nagyon örülök ennek a jó 
helyezésnek. Úgy érzem, az 
itt tanultakat később majd 
kamatoztatni tudom, és sok 
értékes ismeretséget is sze-
reztem – mondta Fruzsina, 
aki úgy látja: magabiztossá-
gának és céltudatosságának 
köszönheti, hogy udvar-
hölggyé választották.

– Az egyetem mellett ke-
vés időm volt, ugyanakkor 
tudatosan készültem arra, 
hogy benne legyek az első 
háromban. Talán ezért is si-
került – jegyezte meg.

A királynő és udvarhöl-
gyei mellett nem szabad 
megfeledkeznünk arról a ti-
zenhat szép lányról sem, 
akik szintén a döntőbe ke-
rültek: többségük még tanul, 
és nem feltétlenül a szépség-
iparban képzeli el a jövőjét – 
ahogy elmondták, rendőr-
nek, dentálhigiénikusnak, 
grafikusnak, tánctanárnak, 
divattervezőnek, edzőnek, 
cukrásznak vagy épp állat-
orvosnak, gyógypedagógus-
nak készülnek –, de szeret-
ték volna megmérettetni 
magukat ezen a hagyomá-
nyos és régimódi szépség-
versenyen.

Érd életében – ahogy 
Aradszki András ország-
gyűlési képviselő, energia-
ügyért felelős államtitkár 
(Fidesz–KDNP) megnyitójá-
ban hangsúlyozta – ez egy 
olyan rendezvény, amely azt 
kívánja közvetíteni, hogy 
nemcsak a külső, hanem a 
belső tartalom is számít a 
szépség megítélésében. – Az 
elmúlt évi megnyitón úgy fo-
galmaztam: akkor szép va-
laki, ha egyben igaz is és jó 
is. Ezt idén is csak hasonló-
képp tudom mondani: akkor 
szép valaki, ha kiül az arcá-
ra az egyénisége, lelki gaz-
dagsága és az, hogy a mai 
világban ember szeretne 
maradni, és szeretetben kí-
ván élni – jegyezte meg az 
államtitkár.

Az érdi szépségverseny 
szellemiségének ismereté-
ben érthető, hogy a tizen-
nyolc tagú zsűri – köztük a 
tavalyi szépségkirálynő és 
két udvarhölgye – sem csu-
pán a szépséget díjazta. Há-
rom körben adták le voksai-
kat a lányokra, az átöltözé-
sek miatt természetesen 

több szünettel, amikor is 
Muri Enikő, illetve a Passé 
Tánccsoport lépett színpad-
ra, és bemutatkozott egy vi-
dám kis produkcióval az 
egyik tavalyi udvarhölgy, 
Miseta Bernadett három 
ikerhúga is.

A tizenkilenc döntős elő-
ször vidám, tavaszias han-
gulatot árasztó, pörgős 
szoknyában mutatkozott be 
a színpadon – ekkor a zsűri a 
külső megjelenést értékelte. 
Másodjára farmerban, póló-
ban léptek a kifutóra, ahol 
Varga Győző, a gála egyik 
műsorvezetője beszélgetett 
velük önmagukról, terveik-
ről. Ebben a körben a kom-
munikációs készséget pon-
tozták, míg harmadjára, mi-
kor a hölgyek estélyi ruhá-
ban vonultak fel, a királynői 
megjelenés került előtérbe.

A zsűritagok kaptak egy 
ügyvédi pecséttel ellátott 
papírt is, amelyre annak a 
lánynak a sorszámát írták 
fel, akit a legalkalmasabb-
nak találtak a koronára. 
Ezeket összegezte – dr. 
Nagy József ügyvéd, zsűri-
tag jelenlétében – Tórizs 
Hajnalka versenyigazgató, 
dr. Jenei András zsűrielnök 
és Bada Zoltán, a verseny 
alapító szervezője.

– Úgy érzem, sikerült meg-
valósítani azt a koncepciót, 
amit megálmodtam. A lá-
nyok nagyon ügyesek voltak 
és ragyogtak a színpadon. 
Különleges élmény volt meg-
tapasztalni, hogy egy-egy 
lány önmagához képest 
mennyit fejlődött – hangsú-
lyozta az ünnepélyes ered-
ményhirdetéskor Tórizs Haj-
nalka, aki köszönetet mon-
dott a verseny támogatói-
nak, valamint a lebonyolí-
tást, a hölgyek felkészülését 
segítő csapatnak is. Bada 
Zoltán alapító szervező pe-
dig úgy fogalmazott: nem 
hitte volna három esztende-
je, mikor életre hívta ezt a 
versenyt, hogy ilyen színvo-
nalú rendezvénnyé növi ki 
magát.   

Bár az eredmény volt, aki-
nek csalódást – sőt, könnye-
ket – okozott, nemcsak Kis 
Korinna és udvarhölgyei 
nyertek: tapasztalatokkal és 
élményekkel – no meg a 
szponzorok ajándékaival – 
gazdagabban távozott a töb-
bi döntős is. No, nem haza, 
hanem az afterpartyra, ahol 
a közönség és a hölgyek 
együtt ünnepelhettek hajna-
lig, miután a művelődési köz-
pontban közösen elfogyasz-
tották a III. Érd Szépe tortát.

SZÖVEG: n�ÁdÁM KaTalIN
FoTÓK: n�BENECZ RÓBERT
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Megválasztották a III. 
Érd Szépe győzteseit: 
Kis Korinna, a VMG 
végzős diákja lett a 
királynő, udvarhölgyei 
a szépségszalont  
vezető Illés Anett és az 
egyetemista Boldog 
Fruzsina. A döntőt 
nagyszabású gála 
keretében tartották a 
Szepes Gyula Művelő-
dési Központban.

Kis Korinna, a Vörösmar-
ty gimnázium végzős tanuló-
ja nyerte meg a III. Érd Szé-
pe választást, amelynek dön-
tőjét február 20-án tartották 
a Szepes Gyula Művelődési 
Központban.

– Hihetetlen érzés, hogy 
én nyertem a versenyt! Per-
sze, álmodoztam róla, hogy 
az én fejemre kerül a koro-
na, de igazából nem gondol-
tam bele, hogyan tovább – 
nyilatkozta lapunknak a 
királynőválasztás utáni 
percekben Korinna. Ami a 
későbbieket illeti, abban 
már biztos, hogy elvégez 
egy divatiskolát – ezt a le-

hetőséget a zsűri egyik tag-
ja, Rábaközi Andrea aján-
lotta fel a nyertesnek – és 
hamarosan befejezi gimná-
ziumi tanulmányait is, hi-
szen érettségi előtt áll. A 
jogásznak készülő királynő 
fejére Bede Barbara, a ta-

valyi győztes tette fel a 
Zema porcelánkoronát.

A III. Érd Szépe első ud-
varhölgye Illés Anett lett, 
aki nemrég nyitotta meg 
szépségszalonját. Mint be-
mutatkozó beszédében el-
mondta, célja, hogy Érd 
egyik legjobb szakembere 
legyen.

– Nem számítottam helye-
zésre, így most nagyon-na-
gyon boldog vagyok – árulta 
el lapunknak Anett, hozzáté-
ve: világéletében érdekelte a 
divat és a szépség világa, és 
az elért eredmény arra ösz-
tönzi, hogy ezen a területen 
is megpróbáljon kibontakoz-
ni a jövőben.

A királynő második ud-
varhölgye, Boldog Fruzsina, 
gazdálkodást és menedzs-

Erdélyi Mónika
A tizenkilenc szép hölgy 
mellett egy huszadik is szín-
padra állt, igaz, nem ver-
senyzőként, hanem műsor-
vezetőként: Erdélyi Mónika 
Varga Győzővel együtt vezet-
te a III. Érd Szépe Gálát.
– Sem háziasszony, sem zsűri-
tag nem voltam még szép-
ségkirálynő-választáson, így 

ez az alkalom minden szem-
pontból az első. Azért is meg-
tiszteltetés számomra, mert 
én is érdi vagyok, így a szí-
vemhez nagyon közel álló ez 
a felkérés. Érdekes látni belül-
ről ezt a világot – hatalmas 
élmény nemcsak a résztve-
vőknek, hanem nekem is, no 
meg a közönségnek – mond-
ta Mónika, aki mindegyik 
lánynak egyformán szurkolt.

Muri Enikő
Volt egy fiatal hölgy, aki nem 
(csak) a szépségét, hanem a 
hangját is bemutatta a szín-
padon. Muri Enikőt ismerős-
ként üdvözölhette az érdi kö-
zönség, hiszen harmadjára 
járt városunkban, igaz, ez 
volt az első olyan szereplése 
– és nemcsak érdi, hanem or-
szágos viszonylatban –, ami 
szépségverseny keretében 
zajlott. Az énekesnő harminc-
perces műsorában saját dala-
it és külföldi kedvenceit hoz-
ta el a közönségnek.

– A lányokkal nincs módom 
találkozni, mivel sietek haza: 
holnap reggel indulok a szü-
leimhez Nyíregyházára, és 
még készülődnöm kell az 
útra – árulta el még fellépése 
előtt a muscalszínésznő, aki, 
mint mondta, javában készül 
nyári esküvőjére, ez köti le 
minden szabadidejét. Ami 
pedig az éneklést illeti, nagy 
meglepetéssel készül a rajon-
góinak, erről azonban egye-
lőre nem kívánt többet el-
mondani – annyit azonban 
elárult, hogy lesz új dala is, és 
izgalmas esztendő elé néz.

Támogatók
Érd Megyei Jogú Város, Jenei 
Fogászat, Érd Médiacentrum, 
Szepes MK, Zema, Alpha 
Event, Benecz Róbert 
photography, Cityfruit Fotó-
stúdió, Ergoline Szépségház, 
Finta Rendezvényház, Elekes 

Dávid Davel Design, Folitext 
Print Center, Kati Mami Sütö-
déje, Agárdi Popstrand, 
Kászonyi Szalon, Home 
Designe Shop, Pataki Cuk-
rászda, Pensio Minőségi Köz-
étkeztetés, Telekol Kft., Club 
Spaten, Unigeo Kft. Vabrik, 
Digitális Rózsa Nyomda, Kert-

város Magazin, PN Diamond 
Consulting, Diósd, Tárnok és 
Törökbálint önkormányzatai, 
Monster Fitness, Domi Tours, 
Érd Aréna, Maggie Bridal, 
Kocka Pizza, Négy Évszak, 
Opticone, Katedra Nyelvisko-
la, Dolly By Le Petit Tom, Pik-
nik Park.

A zsűri – köztük a tavalyi szépségkirálynő és két udvarhölgye – sem csupán a   szépséget díjazta

Muri Enikő először lépett fel szépségversenyen

Az öltözési szünetekben sem unatkozott a közönség…

A hölgyek először vidám, pörgős szoknyában mutatkoztak be

Az estélyi ruhában a királynői megjelenés került előtérbe

A műsorvezetők Erdélyi Mónika és Varga Győző voltak… ilyenkor a Passé Tánccsoport lépett színpadra

Akkor szép valaki, ha egyben igaz is és jó is

Jogásznak készül az új érdi 
szépségkirálynő
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Az ÉRD női kézilabdacsapata a Kupagyőztesek 
Európa Kupája negyeddöntőjének első mérkőzé-
sén a francia Issy Paris együttesét fogadta 2000 
néző előtt az Érd Arénában. Az érdiek a második 
félidő elején masszív, négy-ötgólos előnyt alakí-
tottak ki, de a jól hajrázó párizsiak csak egy góllal, 
29–28-ra kaptak ki. A visszavágót szombaton, 
20:45-től játsszák Párizsban, a mérkőzést a Sport 
TV élőben közvetíti, majd az ÉrdTV is levetíti.

Szabó Edina legalább 
annyira otthon van a fran-
cia kézilabdában, mint a 
magyarban, hiszen a fran-
cia női válogatottnál is dol-
gozik az ÉRD vezetőedzői 
posztja mellett, ez pedig 
egy ilyen párharcban nagy 
előnynek számít. Ami meg-
látszott a meccs elején is, 
hiszen a remekül kezdő 
Janurik Kinga mellett a 
szélsők villanásaival az 
ÉRD már néhány perc alatt 
három góllal ellépett. Az 
első hét hazai találatot Fe-
kete Bozsana és Katarina 
Krpezs-Slezák hozták ösz-
sze, majd megtörve a széri-
át Mireya González szólt 
közbe, de Krpezs további 
két góllal folytatta, huszon-
egy perc alatt pedig már 
hétnél járt. Aztán a trióhoz 
csatlakozott Klivinyi Kin-
ga is, aki pedig a szünetig 
négyszer zörgette meg a 
vendégek kapuját. A franci-
ák ezalatt a világ-, olimpiai- 
és Európa-bajnok norvég 
duójuknak, a harminc perc 
alatt hat gólt szerző Stine 
Oftedal–Pernille Wibe pá-
rosnak köszönhetően há-
romgólos különbségen tar-
tották magukat. 

A második félidő elején az 
ÉRD hamar ötre növelte elő-
nyét, ez sokáig meg is ma-
radt, bár volt olyan időszak, 
amikor kapkodni kellett a 
fejünket, olyan gyorsan jöt-
tek a gólok, de volt olyan is, 
amikor hosszú percekig a 
kapusok uralkodtak.

A hajráig remekül műkö-
dő védekezés viszont a végé-
re mintha elfogyott volna. 

Janurik Kinga zsinórban 
négy gólt kapott, amellyel 
feljött egy gólra az Issy Pa-
ris, majd Katarina Krpezs-
Slezák két perccel a meccs 
vége előtt törte meg a nyolc-

perces érdi gólcsendet. A 
franciák nem tudtak egyen-
líteni, az ÉRD 29–28-ra győ-
zött.

„Azt gondoltam, hogy leg-
alább öt góllal tudunk nyer-
ni, ez benne is volt, mert ve-
zettünk ennyivel, de a véde-
kezésünk nem úgy műkö-
dött, ahogy kellett volna” – 
mondta Klivinyi Kinga, aki 
nyolc góllal zárt. – Janurik 
Kinga nagyon jól védett, de 
segítenünk kellett volna őt 
faultokkal, Oftedalt pedig 
meg kellett volna fognunk. 
Ha keményebben tudunk vé-
dekezni és a befejezésekre 
odafigyelünk, akkor megle-
het a továbbjutás. Ha kettő 
vagy három góllal nyertünk 
volna, akkor is nehéz meccs 
várt volna ránk kint – tette 
hozzá az átlövő.

Szabó Edina így értékelte 
az odavágót: – Egy fantasz-
tikus meccs volt, fantaszti-

kus közönség előtt. Az volt 
az érzésem, hogy az egész 
meccsen görcsösek voltunk, 
pedig nagyon készültek a já-
tékosaim. Egy olyan előny-
höz jutottunk egy komoly 
csapat ellen, amire büszkék 
lehetünk.

Pablo Morel, az Issy Paris 
edzője pedig ezt látta a pá-
lyán: – Nagy csata volt, tud-
tuk, hogy az Érd egy jó csa-
pat, kemény védekezéssel, 
valamint nagyon gyorsan 
játszik, de fejben nagyon ott 
voltunk, amit mutat, hogy 
négy-ötgólos hátrányból is 
fel tudtunk állni.

Annyi biztos, hogy az ÉRD 
már azzal történelmet írt, 
hogy bejutott a KEK legjobb 
nyolc csapata közé, de azért 
nem vennénk a szívünkre, 
ha még az elődöntőben, mi 
több, esetleg a döntőben is 
látnánk a csapatot.

n doMoNKoS BÁlINT

Az Issy Paris Handball női kézilabdacsapat a 
2014/2015-ös idényben elért bajnoki második 
helyezésének köszönhetően indulhatott a Kupa-
győztesek Európa-kupájában.

Ellenfelünk csapatunkhoz 
hasonlóan a 3. fordulóban 
kapcsolódott be a KEK küz-
delmeibe, ahol a német 
Buxtehuder SV ellen kettős 
győzelemmel jutott a legjobb 
16 közé. Az Issy Paris együt-
tese a nyol cad dön tő ben a hor-
vát bajnok HC Podravka 
Vegeta csapatát múlta felül, 
összesítésben egy góllal.

Az Issy Paris Handball leg-
jobb nemzetközi eredménye-
ként 2013-ban döntőt játszott 
a Kupagyőztesek Európa-ku-
pájában, míg egy évvel később 
a Challenge Kupában jutott el 
egészen a döntőig. Hazája baj-
nokságában az elmúlt két sze-
zonban megszerzett ezüstér-
men kívül még a 2011/2012-es 
idényben végzett a dobogó 
második fokán a csapat.

Az Issy Paris Handball 
csapatában olyan sportágbe-
li sztárok játszanak, mint a 
kétszeres világ- és Európa-

bajnok, a tavaly decemberi 
világbajnokság legjobb csa-
patába is beválasztott norvég 
Stine Bredal Oftedal vagy 
az Európa-bajnok, olimpiai 
ezüstérmes montenegrói Ma-
rija Jovanovic. Pernille 
Bjorseth Wibe neve is isme-
rősen csenghet a kézilabdát 
szeretők számára, hiszen a 
norvég beálló szintén Euró-
pa- és világbajnok, és Hanna 
Bredal Oftedal, Stine Bredal 
Oftedal húga is többszörös 
norvég válogatott jobbátlövő. 
Szintén az Issy Paris együt-
tesét erősítik a lengyel válo-
gatott jobbszélső Karolina 
Zalewska és a francia felnőtt 
válogatott Coralie Lassource, 
de rajtuk kívül több fiatal já-
tékosuk is a francia nemzeti 
válogatott korosztályos csa-
pataiban szerepel.

Az alábbiakban a csapat 
edzőjével Pablo Morellel ol-
vashatnak egy rövid interjút:

– Magas színvonalú a fran-
cia bajnokság, a mezőny elég-
gé kiegyenlített. Milyen ered-
ményt tűztek ki célul a hazai 
porondon?

– Nagyon erős a bajnoksá-
gunk, amelyben sok nemzet-
közileg is elismert játékos ját-
szik. A klub célja, hogy tovább 
építkezzen, és stabilizálja a 
helyét a legjobb három között 
a francia bajnokságban.

– A csapat nagyon rutinos a 
nemzetközi kupasorozatok-
ban. Erre a szezonra milyen 
célkitűzései van a Kupagyőz-
tesek Európa-Kupájában?

– Nagy nemzetközi tapasz-
talattal rendelkező játékosa-
ink vannak, de a velük játszó 
fiatal játékosoknak még 
nincs sok rutinjuk ezen a 
szinten. Ráadásul a csapat 
nagyon fiatal, sokat kell még 
tanulniuk. Azért szerettünk 
volna bejutni a negyeddöntő-
be, hogy komoly csapat ellen 
tudjuk megmérettetni ma-
gunkat. Mindent megte-
szünk, hogy a maximumot 
hozzuk ki magunkból, és 
megerősödve kerüljünk ki a 
párharcból.

– Francia és nemzetközi 
sztárjátékosok mellett sok fia-
tal francia játékos is lehetősé-
get kap. Látva az elmúlt évek 
kiegyensúlyozott teljesítmé-
nyét a sikeresség egyik kul-
csát a fiatalok beépítésében 
látja-e, és ezenkívül miben 
rejlik a csapat erőssége?

– Klubunk nyilvánvalóan a 
nemzetközi szintű játékosok-

ra épít elsősorban, de a pári-
zsi fiatal tehetségekre is szá-
mít, ez képviseli az identitá-
sunkat és egyensúlyunk alap-
ját. A játékosok minősége 
mellett elsősorban az értéke-
inkre kell hagyatkoznunk, 
amelyek a szolidaritás és a 
küzdőképesség, ami a mi fő 
erősségünk.

(Forrás: handballerd.hu)

Irány az 
országos döntő

Az Érdi Spartacus Nyársapáton, a Ceglédi VSE rendezésében a közel 
180 főt felvonultató területi kötöttfogású egyéni és csapatbajnoksá-
gon vett részt, ahol tizenhárom érmet szerzett, köztük hat arany-, 
három ezüst- és négy bronzérmet, valamint öt ötödik, pontszerző 
helyet. Az egyéni versenyek pontversenyében így a harmadik helyet 
érte el. A területi csapatbajnokságok során a Spartacus diákcsapata 
ezüst-, a serdülőcsapata bronzérmet ért el, s ezzel jogot szerzett az 
országos döntőn való indulásra.
Dénes Mercédesz Kijevben, a 20. kiemelt ukrán birkózók és edzők em-
lékére rendezett versenyen vett részt a magyar női felnőtt válogatot-
tal, képviselve az Érdi Spartacust. Az edzőtáborral összekötött verse-
nyen hét ország hölgyei mérték össze felkészültségüket. 53 kg-ban 
Dénes Mercédesznek nagy csatában sikerült bronzérmet szereznie.

Interjú Pablo Morel vezetőedzővel

Bemutatkozik az Issy Paris kézilabdacsapata

A szolidaritás és a küzdőképesség a fő erősségük
Fotó: issyparishand.com

SPORTHÍREK

Két csodálatos arany
Az ország legnagyobb 

úszóklubjainak utánpótlás 
korosztályai mérték össze 
tudásukat a Budapest Kupa 
első fordulójában, a Császár-
Komjádi uszodában. Már az 
sokatmondó adat, hogy a 
korcsoportokra lebontott 
versenyszámok indulói át-
lagban ötven fő fölött vol-
tak, de például az első kor-
csoportos fiúk 400 méteres 
gyorsúszás számában 
nyolcvanhatan álltak rajtkő-
re. Így a legjobb húszba sem 
volt könnyű bejutni, de Tohl 
Patriknak, az Érdi Úszó Sport 
Kft. fiatal versenyzőjének si-
került. Az érdiek közül hár-
man is a legjobb tízben vé-
geztek, mi több, ketten rög-
tön aranyérmesek is lettek. 
Őri Rebeka a 100 méteres 
hátúszáson, Tohl Patrik pe-
dig 50 m pillangón állhatott 
a dobogó legfelső fokára, de 
kettejüknek nagyon kijött a 
tempó: Őri még 200 m ve-
gyesen egy hetedik, Tohl 
pedig 100 m háton és 200 m 
vegyesen szerzett egy-egy 
kilencedik helyezést. Gölön-
csér Renáta 200 m vegyesen 
fért be a legjobb tízbe.

Elmaradt a mérkőzés
A labdarúgó NB III Nyuga-

ti csoportjában február 20-
ára kiírt Érdi VSE–Balatonfü-
redi LC mérkőzésre a ven-
dégcsapat játékosai megér-
keztek ugyan, de egészség-
ügyi okokra hivatkozva – or-
vosi igazolással alátámaszt-
va – nem tudták vállalni a 
játékot. A mérkőzéssel kap-
csolatos döntést a Magyar 
Labdarúgó Szövetség Fe-
gyelmi Bizottsága keddi 
(lapzártánk utáni) ülésén 
hozza meg.

Elindul a női foci
T. Mészáros András pol-

gármester szokásos szerdai 
sajtótájékoztatóján jelentet-
te be, hogy az Érdi VSE idén 
5 millió forintos plusztámo-
gatást kap annak érdeké-
ben, hogy beindítsa a női 
futballt. A Magyar Labdarú-
gó Szövetség ugyanis köte-
lezővé tette női csapat indí-
tását azoknál a kluboknál, 
ahol a férfi csapat első, illet-
ve másodosztályban szere-
pel. Egyes szakági informá-
ciók szerint ezt a harmad-
osztályra is kiterjesztik, lehe-
tőséget adva ezzel pályáza-
tokon való részvételre.

Klivinyi Kingát a franciák is nehezen tartották, nyolc gólt szerzett

Győzelem a párharc első mérkőzésen

Idegenben kell kivívni a továbbjutást

Marad a mag
Az ÉRD női kézilabdacsa-
pata hivatalos honlapján, 
a handballerd.hu-n jelen-
tette be, hogy a 149-sze-
res francia válogatott 
védő, átlövő Mariama 
Signaté szerződését egy 
évvel meghosszabbítot-
ták. A francia átlövő 2014-
ben csatlakozott az ÉRD-
hez, ahol azóta ötvenhét 
meccsen 110 gólt szerzett. 
Korábban a klub Janurik 
Kingával, Kisfaludy Anettel, 
Klivinyi Kingával, Katarina 
Krpezs-Slezákkal és Mireya 
Gonzálezzel is meghosz-
szabbította szerződését, 
így a csapat magja meg-
marad.

A Magyar Kupa-döntő kapujában
Az előző évekkel ellentétben 
idén már nem irányított a Ma-
gyar Kupa négyes döntőjé-
nek sorsolása. Tavalyig az azt 
megelőző évi bajnokság első 
két helyezettje, a Győri Audi 
ETO KC és az FTC-Rail Cargo 
Hungaria volt kiemelve, ezért 
az elmúlt évek döntőit rendre 
a két gigász vívta, de ez most 
megváltozott, aminek kö-
szönhetően az ÉRD-nek jó 
esélye nyílt a döntőbe jutás-
ra, mivel a legjobb négy kö-
zött a Fehérvár KC-val küzd 
meg.
Az ÉRD csak a negyedik for-
dulóban kapcsolódott be a 
Magyar Kupa küzdelmeibe, 

ahol előbb a harmadosztályú 
Csurgói NKC idegenbeli 29–
16-os, majd az MTK Budapest 
27–26-os legyőzésével mene-
telt a négyes döntőig.
Az ÉRD a Fehérvár KC-val ti-
zenkétszer találkozott, ame-
lyek során Szabó Edináék hét-
szer, a Fejér megyeiek há-
romszor nyertek, két döntet-
len mellett. Egy meccs a Ma-
gyar Kupa negyedik forduló-
jában volt, 2014 novemberé-
ben a tízgólos Klivinyi Kinga 
vezetésével győzött 28–27-re 
idegenben az ÉRD. A Magyar 
Kézilabda Szövetség kiírása 
szerint a négyes döntőre áp-
rilis 30-án és május 1-jén ke-

rül sor, ám az ÉRD a Kupa-
győztesek Európa Kupájában 
is érdekelt, a KEK döntőjének 
egyik felvonását pedig ép-
pen azon a hétvégén tarta-
nák, amennyiben az ÉRD a 
nemzetközi porondon is be-
jut a döntőbe, így a Magyar 
Kupa időpontja még változ-
hat. A Magyar Kézilabda Szö-
vetség versenyigazgatójá-
nak, Éliás Gábornak a tájékoz-
tatása szerint, ha az ÉRD be-
jut a KEK döntőjébe, akkor a 
Magyar Kupa kétnapos hely-
osztóit május 14–15-én ren-
dezik Szigetszentmiklóson.
A másik ágon a címvédő Győ-
ri Audi ETO KC és a bajnok 
FTC-RailCargo Hungaria talál-
kozik.

ÉRD–ISSY PARIS (francia)  
29–28 (16–13)
ÉRD: JANURIK – KRPEZS-SLEZÁK 9 
(1), Havronyina, KLIVINYI 8, Kisfalu-
dy, Signaté 2, Fekete B. 4. Csere: 
Gridnyeva, (kapus), Gulyás 1, M. 
González 3, A. Bulatovics, Barján 2, 
O. Vukcsevics. Edző: Szabó Edina
ISSY PARIS: Attingre – Zalewska 4 
(1), H. OFTEDAL 5, S. OFTEDAL 7, 
WIBE 3, Camara 1, C. Lassource 5. 
Csere: Niakate 2, Melvine 1, Sercien-
Ugolin, D. Lassource. Edző: Pablo 
Morel

LENDÜLJ FORMÁBA TAVASZRA!

TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU

Azok között, akik
2016. március 1-15. között

uszodabérletet vásárolnak egy ÉRD
Arénás ajándékcsomagot sorsolunk ki.
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Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését  
feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati  
irodánkban.

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

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

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.

Gazdikereső

Muki 1 év körüli, kis-közepes 
termetű kan kutyus. Eleinte 
félénk volt, de már nagyon 
kedves, emberbarát, játékos.

Uma 3 év körüli ivartalanított 
szuka. Közepes termetű, moz-
gékony, jókedvű, emberbarát. 
Más kutyákkal is jól kijön.

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

Ha örökbe fogadná Mukit vagy Umát, 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

Hamis pénzzel fizetett
Pénzhamisítás bűntett el-

követésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat eljá-
rást az Érdi Rendőrkapi-
tányság bűnügyi osztálya 
G. Sándor 19 éves és Sz. 
János 40 éves gyáli lakosok 
ellen.

A Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Tevékenység-
irányítási Központjába 
2016. február 17-én 16 óra 
körüli időben érkezett beje-
lentés egy érdi üzletből, 
mely szerint a 40 éves férfi 
az ott megvásárolt italt egy 
hamis 100 eurós bankjegy-
gyel akarta kifizetni. Sz. 
Jánost az üzlet biztonsági 
őrei a rendőrség kiérkezésé-
ig visszatartották, akit a 
járőrök az Érdi Rendőrkapi-
tányságra állítottak elő.

A nyomozók gyanúsított-
ként hallgatták ki a férfit, 
aki a bűncselekmény elkö-
vetését elismerte. A végre-
hajtott nyomozási cselek-
mények eredményeként az 
is kiderült, hogy a hamis 
bankjegyeket G. Sándor 
szerezte be és azokat az el-

múlt hetekben Érden és a 
fővárosban lévő üzletekben 
és gyorséttermekben hasz-
nálták fel.

G. Sándort az érdi rend-
őrök 2016. február 17-én 22 
óra 30 perc körüli időben – 
gyáli lakcímén – fogták el, 
majd előállítását követően 
őt is gyanúsítottként hall-
gatták ki.

A nyomozóhatóság mind-
két gyanúsítottat őrizetbe 
vette és kezdeményezte az 
előzetes letartóztatásuk el-
rendelését.

Ellenük a további eljárást 
az Érdi Rendőrkapitányság 
bűnügyi osztálya folytatja 
le.

*
Az Érdi Rendőrkapitány-

ság bűnügyi osztálya több 
rendbeli lopás bűntett elkö-
vetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított eljá-
rást egy 15 éves és egy 17 
éves érdi fiatal ellen.

A 15 éves gyanúsított és 
társa a jelenlegi adatok sze-
rint 2016. február 11-én – a 
délutáni órákban – az abla-

kon keresztül jutott be egy 
érdi családi házba és onnan 
ékszereket, karórákat, lap-
topokat és mobiltelefont tu-
lajdonítottak el.

A feljelentést követően az 
érdi nyomozók megkezdték 
az adatgyűjtést és a tanúk 
kihallgatását, amelyek 
eredményeként rövid időn 
belül azonosították a bűn-
cselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsít-
ható 15 éves érdi fiút és tár-
sát, akiket ezt követően né-
hány órán belül a lakásukon 
elfogtak és az Érdi Rendőr-
kapitányságra előállítottak. 
A fiatalokat gyanúsítottként 
hallgatták ki, majd bűnügyi 
őrizetbe vették.

Az eljárás során az is ki-
derült, hogy az Érdi Rendőr-
kapitányság illetékességi 
területén közel húsz vagyon 
elleni bűncselekményt kö-
vettek el.

A gyanúsítottakat az ille-
tékes bíróság 2016. február 
14-én előzetes letartóztatás-
ba helyezte.

Ellenük a további eljárást 
az Érdi Rendőrkapitányság 
vizsgálati osztálya folytatja 
le. police.hu

KÉK HÍREK
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KertépítőKerestetiK!
Keressük azt a gyakorlott kertépítőt, kinek fontos
a megbecsülés, biztonság, elkötelezettség. Ezért
cserébeelvárjuk aminőségi és keményfizikaimunkát.

Korrekt bérezéssel, pontos
elszámolással, téli fizetéssel.

Munkavégzés helye: Érd és vonzáskörzete
Jelentkezni a kert@kertstudio.hu címen
tudsz, a szakmai önéletrajzoddal.
Tel: 06-20/94-60-934

AMobis Parts Europe N.V. a koreai Hyundai Mobis európai leányvállala-
ta. A Hyundai Mobis az egyik legnagyobb vállalat a Hyundai Automo-
tive Csoportban, amelymagában foglalja a Hyundai Motor és a Kia Mo-

tor cégeket is. A Mobis Parts Europe N.V. kizárólagos forgalmazója a Hyundai és Kiamodellek
gyári alkatrészeinek és tartozékainak Európában. A különböző európai leányvállalatainkkal
szorosan együttműködve dolgozunk, központunk Frankfurtban, Németországban található.

A MOBIS PARTS EUROPEMagyarországi Fióktelepe
új kollégát keres az alábbi munkakörbe:

RAKTÁROS
Főbb feladatok: árukminőségi ésmennyiségi ellenőrzése • áruk be-,
kitárolása tárhelyre PDA eszköz igénybevételével, csomagolás • anyag-
mozgatás, illetve az ehhez kapcsolódó adminisztráció elvégzése

Elvárások: • raktározásban szerzett tapasztalat • erkölcsi bizonyítvány
• alaposság, precizitás • jó fizikai teherbírás • együttműködési készség
• teljesítményorientáltság • csapatmunkára való hajlandóság • kétmű-
szakosmunkarend vállalása

Előnyt jelent: targoncavezetői engedély • autóalkatrészek ismerete

Amit kínálunk: versenyképes fizetés • hosszú távúmunkalehetőség
egy nemzetközi vállalatnál • lendületes csapat

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jelentkezését
az alábbi e-mail címre küldje el:hu_jobs@gmobis.com

További információért keresse fel weboldalunkat: www.mobis.co.kr

Kérjük, jelentkezése elküldésekor tüntesse fel a pozíciómegnevezését.
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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.

32
78

83

32
77

94

Álláslehetőség Érden
A Konténer Hungária Kft. új központi telephelyére keres:

GÉPKOCSIVEZETŐT
önraKOdóSdarUSaUTóra*
érvényes okmányok, erkölcsi bizonyítvány, min. 3 év szakmai tapasztalat
Amit kínálunk:munkavégzés hétköznapokon, normálmunkaidőben (8–17h),
hosszú távú, tartósmunkalehetőség, versenyképes fizetés, változatos feladatok
Elvárások: precíz munkavégzés, megbízhatóság
Küldje el önéletrajzát az allas@kontener.hu e-mail címre, vagy jelentkezzen
a 06-30-280-9873-as számon, munkanapokon, 10 és 18 óra között.
Munkavégzéshelye:KonténerHungáriaKft.bemutató telephelye,2030Érd, Fiastyúku.7.

ALBÉRLET KERESÉS

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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S.O.S. 1 szoba, külön álló, össz-
komfortos családi házat keres-
nénk hosszú távra Érden vagy
környékén. 06-20/252-2879.

VÁLLALKOZÁS

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

II. ker. Hidegkúti úti
üzletünkbe keresünk:
• pénztáros
• csemege eladó
• konyhai kisegítő
• grillpultos

munkakörbe kollégát.

Szakmai és kereskedelmi
tapasztalat előnyt jelenthet.
Teljesmunkaidős állás.

Fényképes önéletrajzot várunk
a szephalom@cba-baldauf.hu

e-mail címre.
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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.
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ÁLLÁST KERES

Középkorú hölgy bejárónői ál-
lást, gyermekfelügyeletet vállal,
vagy bármilyen lehetőség ér-
dekel. 06-30/18-11-554.

Megbízható hölgy másfél szobás
albérletet keres Érden, ill. taka-
rítást, gyerekfelügyeletet vállal.
Tel.: 06-30/347-93-41.

ÁLLÁST KÍNÁL

Érd központjában lévő, újonnan
nyíló exkluzív szépségszalon keres

műkörömépítő,
fodrászés
kozmetikus
munkatársakat. Leginkább

vállalkozókat keresünk helybérléssel.
A szalon teljesen felszerelt és

gépesített, tehát minden adott a
munkába állásra. Jelentkezni lehet az

illesanett1991@gmail.com
e-mail címen vagy a

06 30/979-23-53 telefonszámon.
Várom a kedves jelentkezőket.
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Női betaNított
álláskeresők jelentkezését várom

egy- és kétműszakos
munkarendben történő

foglalkoztatással (hétfőtől péntekig).
Munkavégzés helye:

Sóskút ipari park, KEROX Kft.

Érdeklődni lehet:
06-30-193-6342
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Érdi munkahelyre

targoncavezetői
OKJ-s végzettséggel
és B kategóriás
jogosítvánnyal
rendelkező, agilis

munkatársat keresünk.
Fényképes

önéletrajzokat a
zsofa@zsofa.hu
címre várjuk.

RAKTÁROSOKAT

ÉPÜLETGÉPÉSZ SZAKKERESKEDÉS
(Érd-Parkváros)

KERES
(dízel targoncavezetői engedéllyel).

Előny az épületgépészeti
tapasztalat.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.
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A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres

AutomAtA
öntőgép kezelő

munkakörbe.
Érdeklődni:

06-30/856-9798 Koós Csaba
Jelentkezni szemÉlyesen:

Kludi Szerelvények Kft.
2049Diósd, Homokbánya. u. 75.
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AlAgútkemence-
kezelői

munkakör betöltésére keresek
munkavállalót, aki személygépkocsival is
rendelkezik, munkába járás céljából.

Munkavégzés helye:
Sóskút (Pestmegye) KEROX Kft.

Érdeklődő kérdéseikre válaszolok:
+36-30-193-6342

E-mail cím: tamastemesvari@kerox.net
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Érdi cég keres főállású, nemdohányzómunkatársat
tűz-, munkavédelmi
technikusi állásra.
Előírás: középfokú szakirányú végzettség,
„B”kategóriás jogosítvány. Pályakezdők
jelentkezését is várjuk! Érd és környéki

lakosok előnyben!
Fényképes jelentkezéseket az

erdimunkavedelem@gmail.com
e-mail címre várjuk.
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Felsőfokú végzettséggel
újságíró-szerkesztőt

felveszünk. Kezdő fizetés
600.000 Ft+ költségek.
Tel.: 06-20/225-18-49
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Érdi benzinkútra
kútkezelőt és shop eladót
felveszünk. Szakirányú végzettség nem,

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

takarító-hivatalsegéd
munkakörbe részmunkaidős
munkatársat keresünk.

Erkölcsi bizonyítvány szükséges.
tel.: 23-362-034
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Önállóan dolgozni tudó 25-45

éves, többéves tapasztalattal
rendelkező asztalosokat kere-
sünk bútorok összeszerelésére.
T:06-20-573-5009

S.O.S. Százhalombattán/Érden 2
szobás, bútorozott albérletet
keresünk (3 fő). 30/312-41-81.

TELEK

Építési telek eladó Diósdon a Sza-
badság útján 3600 nm, társas-
ház építésére is alkalmas. Irány-
ár: 19 millió Ft. T.: 20/9-243-400

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

LAKÁS

Panelprogramban felújított, Érd
lakótelep központjában, 58
nm-es, 3. emelti, 2 szobás lakás
eladó. Tel.: 06-70/546-28-76.

Kertépítéssel, fenntartással fog-
lalkozó vállalkozás kollégát ke-
res. Kapuvári Tamás okleveles
agrármérnök, 06-30/560-8052.

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 32
59
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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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.

S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 31
28
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Redőnyök,szúnyoghálók
téli vására -20%
hőkamerás mérés!

Zollux Kft. • 23-374-823 • zollux@zollux.hu
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Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

A

32
14
15 Érd, Budai út 6.

szám alatti régiségüzletünkben

borostyán és régiség
felvásárlás napi legmagasabb áron.
06-20-937-6624 • 06-20-614-0306

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 32
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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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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 31
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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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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VEGYES

Tavaszimetszés, lemosó permetezés,
sövénynyírás, gyepszellőztetés,

kertépítés, térburkolás.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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Vadászházamba
trófeákat
hagyatékokat,
hullott
szarvasagancsokat,
gyűjteményeket
vásárolok. 06 30 849 47 86

,

7 86
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Szakképzett kertész vállal: met-
szést, permetezést, ásást, rotá-
ciós kapálást, fakivágást, szállí-
tással, egész éves kertfenntar-
tást. Telefon: 06-20/252-3937.

Életjáradékot, eltartási szerző-
dést kötnék idős úrral,
hölggyel, házaspárral. Érdek-
lődni: 06-20/614-10-97 vagy
személyesen Érd, Budai út 6.
(Elizabeth Antikvitás).

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

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 30
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Szabolcsimg-i nyugdíjas szakem-
ber vállal Érden szakszerű met-
szést, permetezést, sövény nyí-
rást, bozót irtást, kert takarítást,
fa, veszélyes fák szakszerű kivá-
gása, elszállítással is. Telefon.:
06-20/312-76-76.

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

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

Régi bútorokat, festményeket,
porcelánokat, órákat (fali és ál-
ló), ezüstöket, hagyatékokat,
borostyánokat, ékszereket vá-
sárolok. 06-70/278-86-34.

Lomtalanítás pincétől a padlásig,
lakás kiürítés, mindenféle hulla-
dékokat, bútorokat elszállítok.
06-70/948-79-07.

Üdülőjog eladó részvényekkel
együtt, jelképes összeg. T: 06-
23-368-679

Konyhakészen háztáji tömött
májkacsa 5-6kg 7500ft/db má-
jával. Tel.: 06-30/5326507.

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

OKTATÁS

Matematika és fizika korrepetá-
lást vállalok. Tel: 30/566-44-56,
23/386-324.

Lakatosmester! Zárnyitás-csere,
rácsok, kapuk, kerítések, egyéb
lakatos munkák. 30/299-12-11.

KONTÉNER

Érd Megyei Jogú Város ÖnkorMányzatának 
ingyenes hetilapJa 25300 pÉldányban

ElérhEtőségEk:
E-mail: szerkesztoseg@erdiujsag.plt.hu • Tel.: 06-23-520-117

Papír: 42,5 g/m2 újságnyomó papír
Méret:  tabloid 
Tükörméret:  212x298 mm
Hasábok száma:  5 
Hasábszélesség:
1 hasáb:  40 mm
2 hasáb:  83 mm
3 hasáb:  126 mm
4 hasáb:  169 mm
5 hasáb:  212 mm

színes keretes  
hirdetési alapár*:

felárak:
Első oldali felár: 100%
Hátsó oldali felár: 50%
Meghatározott helyre: 25%

helyi kedvezmény: 15%

szerződés kedvezmények:
6 alkalomtól vagy 2400 hmm: 5%
12 alkalomtól vagy 4800 hmm: 10%
20 alkalomtól vagy 8000 hmm: 15%
30 alkalomtól vagy 12000 hmm: 18%
40 alkalomtól vagy 16000 hmm: 20%

Hasábmilliméter ár: 240 Ft

PEST mEgyE

O T T h O n  v a g y u n k  a  m E g y é k b E n !

Érdi Újság • Példányszám: 25 300
Átlag oldalszám: 24 
Terjesztési terület: érd közigazgatási területe
Lapzárta: hétfő 12 óra • Megjelenés: szerda

*A keretes hirdetési alapár nettó ár, az áfát nem tartalmazza,  
egyszeri megjelenésre vonatkozik. 

Érvényes 2015. április 1-től visszavonásig.

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

apróhirdetési árak
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Február 23-án indulásának második évfordulóját 
ünnepli az Érd Médiacentrum rádiója, az Érd FM 
101,3. A frekvencia 2002. óta szól a térségben, 
hisz először a Junior, később a Rádió 6 működött 
rajta. A szülinapos médium helyi hírekkel, beszá-
molókkal, valamint a regionális közélet szereplő-
inek és történéseinek bemutatásával foglalkozik, 
miközben a mai kor igényeinek megfelelő zenét 
játszik.

Ölvedi Réka, a Napos Ol-
dal műsorvezetője az indu-
lás óta hallható az Érd FM 
101,3-on. Az eredetileg szí-
nésznőnek készülő – de a 
nőiségről is rendszeresen 
előadást tartó – műsorveze-
tőnek nem volt ismeretlen az 
érdi média, hisz korábban 
már dolgozott a százhalom-
battai televízióban, s vezette 
az Érdi Órát is, majd a vá-
rosi televízió startjánál is 
jelen volt. A kezdetekről el-
mondta, hogy nagyon lelke-
sen és óriás kedvvel vágtak 
bele akkori kollégáival a he-
lyi rádiózásba, hiszen a mű-
fajnak a mai napig megvan-
nak a szépségei. Kezdetben, 
amíg a jelenlegi stúdió épült, 
egy kissé zajos, sötétebb he-
lyiségben dolgoztak, ahol, 
ha jött a vonat, meg kellett 
állni a felvétellel. Ma már 
egy tágas és világos 
irodaházból dolgoznak, 
ahol láthatja azt is min-
den reggel, hogyan éb-
red a város.

– Végül is a város kö-
zepén ülök! A Diósdi út 
és az Alispán utca sarkán 
lévő épületből csodálatos 
látni, ahogyan változnak az 
évszakok, ahogy az embe-
rek tavasszal egyre színe-

sebbek és vidámabbak lesz-
nek! Szeretem a reggeleket, 
hiszen alapvetően korán 
kelő típus vagyok. Jó érzés 
mindennap az emberekhez 
szólni, könnyebbé és mo-
solygósabbá tenni a készü-
lődést – mondta el a műsor-
vezető.

Csillag János 2014 máso-
dik felében kapott megbí-
zást az Érd FM 101,3 prog-
ramigazgatói feladatainak 
ellátására. Elsők között 
szerepelt, hogy zeneileg 
újra pozicionálja a rádiót, s 
egy fiatalosabb, populári-
sabb adót csináljon belőle. 
Az alapvetően kereskedel-
mi jellegű rádióban egyéb-
ként a magyar zenék ará-
nya igen magas, a rádió ze-
nei adatbázisának mintegy 
felét teszi ki. Mindezt a 
hallgatók is érzékelhetik, 

hisz a napi hazai zenei 
arány is 38 százalék körül 
mozog. Az Érd FM 101,3 leg-
fontosabb célja, hogy a kö-
zösség részévé váljon, ezért 

kitüntetett figyelmet fordí-
tanak a helyi hírekre.

A Nemzeti Média- és Hír-
közlési Tanács pályá-
zatain nyert műsora-
ik – a Zónázó és a 
Köztünk Marad – is a 
városban történt napi 
és heti témákat dol-
gozza fel. A  prog-

ramigazgató legfontosabb 
célul azt tűzte ki, hogy mi-
nél több fiatal városlakót 
meg tudjanak szólítani, hisz 
tőlük várják azokat a visz-

szajelzéseket, amelyek a 
párbeszédet alkothatják a 
készítők és a lakosság kö-
zött.

Mari Viktória parkvá-
rosi anyuka, reggelente és 
délután az autóban hallgat-
ja a rádiót. Az Érdi Újság 
kérdéseire elmondta, azért 
választotta a helyi adást, 
mert állandó rohanásban 
van a gyerekek és a munka-
helye között, s gyakran elő-
fordul, hogy nincs ideje hí-
reket olvasni. Az Érd FM 

101,3-on viszont a kellemes 
zenék mellet mindig hallja, 
hogy mi újság Érden.

Szél László gimnazista a 
magyar zenék miatt kedveli 
az Érd FM 101,3-at. – Gyak-
ran hallok olyan számokat, 
amiket korábban csak az 
interneten tudtam meghall-
gatni, most viszont tanulás 
közben a rádióban is a ked-
venceim szólnak. Apukám 
is szokta hallgatni, neki a 
jazzműsor tetszik nagyon.

 n BNYH

Filmszerész
Mit nézzünk? És legfőkép-
pen: miért nézzük épp azt? 
Nem könnyű kérdés, hisz el-
képesztő filmdömpinggel 
találja szembe magát a film-
szerető ember: moziban, té-
vében vagy bármiféle más 
képernyőn. Nem ritka, hogy 
a filmszínházakba 8–10 új 
premier érkezik egy aktuális 
héten, nem beszélve arról a 
mennyiségről, amely az in-
terneten és a tévé képernyő-
je előtt ülve várhat ránk. A 
műsor szerkesztője Kovács 
Gellért „Filmszerész”, aki 
másfél évtizede dolgozik fil-

mes újságíróként, nyomta-
tott és netes sajtóban, vala-
mint mikrofon előtt egy-
aránt. A  Filmszerészben he-
tente az összes igazán fontos 
bemutatóról elmondja a vé-
leményét, ezek mellett DVD-
megjelenéseket és tévémű-
sort is ajánl: nagy sikerű 
hollywoodi szuperprodukci-
ókat éppúgy, mint szerzői fil-
meket. Szerinte ugyanis 
nincs olyan, hogy művész- 
vagy közönségfilm. A  moz-
gókép művészet, s minden 
műfajnak, stílusnak megvan 
a maga közönsége. Ők mind-
annyian, akikhez szólni sze-
retne a Filmszerész.

Jazzpresszó
Minden adás a műfaj egy je-
les hazai képviselőjét mutat-
ja be. Nem egyszer ez a be-
mutatás két egymást követő 
részt is felölel, ha a portré 
terjedelme ezt megkívánja. 
A műsor törekszik a sokszí-
nűségre, hiszen maga a mű-
faj is igen szerteágazó. A 
dzsesszen belül itt nincse-
nek műfaji korlátok. Helyet 
kapnak a jelenleg trendi ze-
nék, amelyek leginkább a 
tengerentúlról jönnek, és az 
aktualitások is. A sok infor-
máció persze önmagában 
kevés lenne zene nélkül! 

Rengeteg muzsika kerül be-
mutatásra, amelyek között 
helyet kapnak debütáló al-
bumok is, a hazai dzsessz-
élet kiválóságaitól. A műsor 
szerkesztő-műsorvezetője 
maga is Érd város lakója: 
Birta Miki dzsesszgitár-elő-
adóművész, tanár.

Hétvége
Az ÉrdFM 101,3 közéleti ma-
gazinműsora szombaton és 
vasárnap, reggel nyolctól 
délig, Nagy Emesével. Mind-
arról, amiről helyben beszél-
nek. Arra is vannak tippje-
ink, hogy hová mehetnek a 

családdal, barátokkal a hét-
végén. Mert ez az idő a csa-
ládé, barátoké, rokonoké. A 
szabadidőnk egy részét 
ilyenkor otthon töltjük vagy 
autóban ülünk. Olyan ese-
ményeket és életformamo-
delleket mutatunk be, ame-
lyek élményekben, szellemi 
kalandokban gazdagabbá, 
szokásainkat illetően egész-
ségesebbé, szebbé tehetik 
az életet. Állandó vendége-
ink a magánemberek, akik 
nem férnek a bőrükbe és ön-
kéntes munkát vállalnak, 
összefognak közös céljaink 
érdekében, hogy a mi éle-
tünk is jobb legyen.

Ölvedi Réka, a Napos oldal műsorvezetője: „Jó érzés mindennap az emberekhez szólni, könnyebbé és 
mosolygósabbá tenni a reggeli készülődést”

Ünnepel a rádió

Kétéves az Érd FM 101,3


