
„Mindenkihez úgy megyek, mintha családtag lennék”
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Úja bb egyeztetések a Volánnal
Az augusztusban életbe lépett 

buszmenetrend-módosítások miatt 
sok lakó fordult panasszal az ön-
kormányzathoz, a városvezetés pe-
dig tárgyalást kezdeményezett a 
Volán illetékeseivel az érdiek által 
leginkább kifogásolt váloztatások 
miatt. Mint Bács István alpolgár-
mester (Fidesz–KDNP) lapunknak 
elmondta, Kameniczky Ákos for-
galmi igazgatóval folytatott megbe-
szélésükön az ófalusi járat, a Cse-
pelre menő buszok és az egyirányú-
sított körjárat menetrendjéről esett 
szó. Ami a volt körjáratot illeti, he-
teken belül pozitív változást ígértek 
– számolt be a tárgyalások eredmé-
nyéről Bács István, aki hozzátette: 
szóba került, hogy egyes parkváro-
si buszok az újonnan megépült tö-
rökbálinti lehajtón jönnek majd le. 
A Volán illetékesei elmondták azt 
is: a buszsofőrök még „tanulják” az 
új menetrendet, nem tudják, mely 
buszokat kell bevárni. n 7. oldal

Ifjúsági önkormányzati választás

Szeptember 30-án újra diákpolgármestert és diák-
képviselőket választanak az érdi középiskolások. A 
kampányban a helyi médiumokat is használhatják 
a fiatalok. E heti lapszámunkban bemutatkoznak a 
jelöltek.  n 6. oldal

Munkába állt az iskola rendőre

Idén is folytatódik Érden a 2008-ban megkezdett or-
szágos program, amelynek célja, hogy elősegítse a 
kisiskolások balesetmentes közlekedését, valamint 
megszüntesse a gyerekek biztonságát veszélyeztető 
tényezőket.  n 19. oldal

Továbbra is hibátlan az Érdi VSE

Kellemetlen ellenfél otthonába látogatott az NB III 
nyugati csoportját vezető Érdi VSE. A TARR-Andráshi-
da SC hazai pályán nem adja könnyen a pontokat. Az 
érdiek célja ennek ellenére a győzelmi sorozat folyta-
tása volt.  n 20. oldal
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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 
 fulop2004@freemail.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-szala.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.

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 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail: 
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail: 
kormanyablak.erd@pest.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; Ügyfél-
fogadás: 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; Ügyfélfoga-
dás: 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@erdicsatornamu-
vek.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 bejelent-
kezés alapján. A kezelőirodák  
ügyfélfogadási rendje: hétfőn 
9.00–12.00 és 13.00–15.30, 
szerda-péntek 9.00–11.00. Pa-
nasznapi ügyintézés: minden hétfő 
9.00–11.00. Illetékességi terület: 
Budapest Környéki Törvényszék.

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Az eljárás ötezer, az engedély háromezer forintba kerül

Bír ság nélkül legalizálhatók a régi kutak
Most legalizálhatók a vízjogi engedély nélkül fúrt, 
illetve ásott kutak: egy törvénymódosításnak 
köszönhetően ugyanis 2018 végéig bírság meg-
fizetése nélkül kaphatnak fennmaradási enge-
délyt a 2016. június 4-e előtt illegálisan létesített 
vízvételi létesítmények.

A törvénymódosítás ha-
tálybalépésétől kezdve az il-
legális kútra a bírság termé-
szetes személy esetén három-
százezer forintig terjedhet.

Az Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság tájé-
koztatója szerint – ami a 
Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara honlapján olvasha-
tó – a törvénymódosítás cél-
ja, hogy „Magyarország te-
rületén olyan jogszerű álla-
pot alakuljon ki, ahol biztosí-
tott a hatósági felügyelet, fi-
gyelemmel kísérhető a víz-
használat pontos mennyisé-
ge, és a vízgazdálkodási cé-
lok és a vizek jó állapotának 
megőrzése megvalósítható.”

A kutak legalizálásával 
megoldható a mélyfúrású és 
a nagy vízigényű kutak 
kiszűrése, amelyek vízjogi-
engedély-kötelesek és a to-
vábbi fennmaradásuk, üze-
meltetésük csak vízjogi  
hatósági engedéllyel történ-
het. Amennyiben a kút kizá-
rólag talajvízkészlet vagy 
parti szűrési vízkészlet fel-
használásával üzemel; víz-
igénybevétele évi ötszáz 
köbméternél kisebb; épület-
tel vagy annak építésére jo-
gosító határozattal, egysze-

rű bejelentéssel rendelkező 
ingatlanon van, és a házi 
ivóvízigény, illetve háztartá-
si igények kielégítését szol-
gálja, a fennmaradási enge-
délyt a jegyző adja ki. Min-
den ettől eltérő esetben a fő-
városi és megyei katasztró-
favédelmi igazgatóságok il-
letékesek.

A fennmaradási engedély-
nek egyébként ára van, még 
akkor is, ha a bírságot nem 
kell megfizetni: az eljárás 
ötezer forintba kerül, míg az 
üzemeltetési engedély há-
romezerbe.

Érden számtalan ingat-
lantulajdonost érinthet a jog-
szabályváltozás, hiszen a 
telkek nagy része rendelke-
zik ásott vagy fúrt kúttal. 
Hogy pontosan hány kút van 
Érden, azt nem tudni, hiszen 
ilyen felmérés még sosem 
készült. Egy biztos: bár a ku-
tak létesítése évtizedek óta 
engedélyhez kötött, ilyen 
ügyben az önkormányzat-
hoz csupán a 2010-es évek 
elején kezdtek fordulni a la-
kók – jellemzően az újonnan 
beköltözők, akik szerettek 
volna kutat fúratni a kert-
jükben. Mint a Városfejlesz-
tési és Városüzemeltetési 

Irodán megtudtuk, körülbe-
lül száz ilyen kérelem érke-
zett a hivatalhoz az elmúlt 
hat esztendőben, és többsé-
gük meg is kapta a szüksé-
ges engedélyt. Azok, akik 
kúttal örökölték vagy vásá-
rolták ingatlanjukat, nyil-
ván nem is gondoltak, gon-
dolnak arra, hogy esetleg 
engedély nélkül üzemeltetik 
a kutat, hiszen korábban ál-
talános gyakorlat volt, hogy 
a két telek határán létesített 
kútból itatták az állatokat, 

locsolták a veteményt, gyü-
mölcsöst.

Mint a Városüzemeltetési 
Irodán kérdésünkre elmond-
ták, ha valaki egy régi kútra 
kér fennmaradási engedélyt, 
a kitöltendő formanyomtat-
ványt az önkormányzatnál 
veheti át. Ehhez mellékelni 
kell egy kérelmet és az ille-

tékbélyeget is. Ha a közölt 
adatok birtokában a hivatal 
úgy ítéli meg, hogy a szóban 
forgó kút karszt- vagy réteg-
vizet érint, a vízügyi hatósá-
gokhoz fordul, hiszen a ren-
delkezésükre álló térképek 
birtokában ezt meg tudják 
mondani. Ez általában a 30 
méternél mélyebb kutaknál 
fordulhat elő. (Ilyen mélysé-
gű kutakkal általában Park-
városban találkozhatunk. E 
városrészben előfordult, 
hogy egy ingatlanon belül a 

hosszú esős időszak folya-
mán feltört a jéghideg, vilá-
goskék karsztvíz.)

Új kutaknál elvileg nem 
lehet gond: a kútfúró szak-
embernek tudnia kell, mi-
lyen rétegig szabad lefúrnia.

Nem szabad elfelejteni: ha 
egy adott kút meg is kapja 
fennmaradási engedélyt, 

szükség van még üzemelte-
tési engedélyre is, és ez 
utóbbit tízévente meg kell 
újítania az ingatlan tulajdo-
nosának. Ennek oka, hogy a 
vízviszonyok egy évtized 
alatt jelentősen megváltoz-
hatnak, például azért, mert 
beépül egy-egy terület, vagy 
nagyobb felszín alatti mun-
kák zajlanak – gondoljunk 
csak a csatornázásra. (Van 
olyan pontja a városnak, 
ahol hatvan évvel ezelőtt 
még 40 méter mélyen volt 
csak víz a kutakban, most 
viszont egész télen vízben 
állnak a kertek.)

Bizonyára sokak fejében 
megfordul a kérdés: miért 
érdemes legalizáltatni a ker-
ti kútjukat? A Közép-duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság-
nál kérdésünkre elmondták: 
az új kutak létesítése csak 
úgy engedélyezhető, ha a ré-
giekre nem gyakorolnak ne-
gatív hatást. Ha azonban e 
régi kutakról nincs tudomá-
suk a hatóságoknak, előfor-
dulhat, hogy egy-egy új fú-
rás miatt a régi elszivárog.

Márpedig a régi, még nem 
engedélyköteles kutakról 
nemcsak az önkormányzat-
nak, de – mint megtudtuk – a 
Közép-duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóságnak sincs sem-
milyen felmérése.

Érdemes még megemlíte-
ni, hogy a kutak legalizálá-
sára vonatkozó törvényben 
október elsejétől újabb mó-
dosítások várhatók.

n ÁdÁm Katalin

Hogy pontosan hány kút van Érden, azt nem tudni, hiszen ilyen fel-
mérés még sosem készült
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Beszélgetés Vágási Sándorné Tóth Katalin védőnővel

Har minchárom év az ófalui családok között
A Hortobágyról, Debrecen környékéről szárma-
zik. 40 éves szolgálati idejének javát Ófaluban 
töltötte. Napjainkban már a csecsemőként meg-
ismert fiatal anyukák csöppségeinek fejlődését 
felügyelte. Júniusban Érdi Közszolgálati Díjjal 
tüntették ki.

n Bálint Edit

– Miért lett védőnő?

– Valójában nem volt 
konkrét oka, egyet tudtam: 
olyan foglalkozást válasz-
tok, amelyben közeli kapcso-
latba kerülhetek a gyerme-
kekkel. Persze, fiatalként 
még nagyon elszánt az em-
ber, s mások az elképzelései, 
meg talán a világot is más 
szemmel látja.

– Csalódott? Mást tapasz-
talt, mint amit elképzelt?

– Nem, erről szó sincs! El-
lenkezőleg: igen hamar bebi-
zonyosodott számomra, 
hogy jól választottam, mint-
ha nekem találták volna ki. 
Olyannyira, hogy szinte ész-
re sem vettem, hogy a negy-
ven esztendő elrepült! 1976-
ban még csak hat védőnő 
dolgozott Érden, engem he-
tediknek vettek fel és egy 
igen nagy területet, tulaj-
donképpen Parkváros felét 
kellett ellátnom. Arra már 
nem emlékszem, hány csalá-
dot jelentett ez akkor, de 
nem keveset, hiszen ezekben 
az években már rengeteg fia-
tal család érkezett a város-
ba. Sokan kezdtek házépí-
tésbe, s közben az újszülöt-
tek száma is folyamatosan 
gyarapodott, ami később 
szükségessé tette újabb vé-
dőnői körzetek kialakítását 
is, így lett mára húsz a vá-
rosban.

– Hány családlátogatás 
fér bele egy átlagos napba?

– Ez változó. Néha csak 
egy-két újszülöttet kell felke-
resni, de van úgy, hogy akár 
tíz-tizenkét családot is sike-
rül végigjárni, attól függően, 
hol, mennyi időt szükséges 
eltöltenem. Értelemszerűen 
az újszülöttel gyarapodott 

családnál több a teendő, a 
kisgyermekeseknél pedig 
már kevesebb ideig tart a lá-
togatás. Viszont nagyon fon-
tos ellenőriznünk, hogy 
megfelelően fejlődnek-e az 
apróságok.

– Mint tudjuk, Ófaluban 
jóval több a nehéz anyagi 
helyzetben lévő család. Az 
érdi roma közösség jó része is 
ott él. Önt hogyan fogadták?

– Talán magáért beszél, 
hogy a harminchárom év 
alatt soha nem vágytam el 
Ófaluból, nem szerettem vol-
na másik körzetben dolgoz-
ni. Jól éreztem magam az itt 
élő emberek között és ők is 
elfogadtak engem. Mindig 
fontos volt számomra a köl-
csönös tisztelet és megbe-
csülés. Tagadhatatlan, 
hogy vannak nehézségek 
ebben a körzetben, így a vé-
dőnői munka is jóval több 
türelmet igényel, de nagyon 
hálásak is érte az emberek. 
Ha látják a jó szándékot, 
nem nehéz elnyerni a bizal-
mukat és meg lehet őket 
győzni arról, mi a helyes. 
Elfogadják a tanácsokat és 
be is tartják. Megértik, hogy 
a gyermekek és az ő érde-
kükben követelünk meg bi-
zonyos dolgokat. Szeren-
csés vagyok, mert – mivel 
már jól ismernek – hallgat-
nak is rám. Akik most fiatal 
szülőként, a pici babájukkal 
kerülnek a gondozásomba, 
őket már csecsemőkoruktól 
kezdve ismerem, láttam 
őket felnőni. Ráadásul Ófa-
lu egy kissé zártabb telepü-
lésrész, kevesebb az elköltö-
zők és a betelepülők száma, 
nem cserélődik olyan ütem-
ben a lakosság, mint má-
sutt, így természetes, hogy 
a törzslakosságot személye-
sen ismerem. A mostani fia-
talokról azt is tudom, kik 
voltak a szüleik, hogyan ne-

velkedtek, hová jártak isko-
lába, milyen körülmények 
között nőttek fel, kik tartoz-
tak a nemzedékükhöz. 
Mindez jóval több a kötele-
ző, „hivatalos” kapcsolat-
nál, ezért nagyon sokat je-
lent nekem, nemcsak a mun-
kám szempontjából, hanem 
emberileg is. Néha irigylik 
is a kolléganőim, hogy en-
gem már szinte családtag-
ként fogadnak Ófaluban.

– Hogyan járta a körzetét?

– Jó időben leginkább ke-
rékpárral, esőben, hóban és 
hidegben pedig busszal, az-
tán többnyire gyalog. Néha 
„lejártam” a lábam, hogy 
mindenkihez idejében oda-
érjek. Ezért jobban szeret-
tem biciklizni, bár a dimbes-
dombos utcákban ez sem 
volt előnyös jármű. Előfor-
dult, hogy inkább az utca 
elején hagytam a biciklit, 
hogy ne kelljen felfelé te-
kerni, de mindig megvárt, 
így két keréken folytathat-
tam az utam a többi család-
hoz.

– Eddigi pályája során 
rengeteg gondozottja lehe-
tett. Vajon mindegyikükre 
emlékszik?

– Igen. Elsősorban a szü-
letési időpontjuk alapján tu-
dom őket beazonosítani. 
Van, aki az arcokat jegyzi 
meg, én meg azt, ki mikor 
született! Ha csecsemőként 
már a gondozottam volt az 
anyuka és mostanában már 
az ő újszülöttjét látogatom, a 
születési dátuma szerint be-
azonosítom az anyukát is, a 
babát is. Néha megmoso-
lyognak emiatt, de nekem 
így könnyebb az emlékeim 
közt kutatni, s amint beazo-
nosítom a dátum alapján, 
sok minden más is eszembe 
jut róla. Milyen gyermek 
volt, mennyire volt csintalan, 
melyik szülőjére hasonlított 
jobban? Örömmel hallgat-
ják, ha felidézem a pici koru-
kat, úgy fogadják, mintha 
egy távolabbi családtagjuk 
mesélne a múltról. Egyéb-
ként egy védőnő számára 
alapkövetelmény a születési 

dátum ismerete, mert van-
nak bizonyos életkorhoz kö-
tött alapvizsgálatok, védőol-
tások. Persze, ennek utána 
lehet nézni, de én már ruti-
nos vagyok, fejből is meg-
jegyzem, ki melyik évszak-
ban született, majd beugrik 
az évszám is, sőt a hónap és 
a nap is. Olykor, ha bejelent-
kezik nálam egy kismama, 
csak csodálkozik, hogy mi-
után megmondja a lakcímét, 
nem kérdezem, hanem mon-
dom, mikor született.

– Munkája során gyakran 
szembesült a nélkülözéssel, s 
ez arra késztette, hogy a vé-
dőnői feladatain túl is segít-
sen nekik…

– Én csak azt tettem, amit 
a legtöbb ember megtenne, 
ha szemtől-szembe találkoz-
na azokkal az emberekkel, 
akik anyagi segítségre szo-
rulnak. Gyűjtést szervez-
tünk, így leginkább a kisma-
máknak köszönhetőek a fel-
ajánlások, mi védőnők csak a 
közvetítői szerepet vállaljuk 
fel. Az édesanyák behozzák 
hozzánk a számukra már fe-
leslegessé vált, illetve nélkü-
lözhető baba- és gyerekhol-
mit, babakocsit és egyéb esz-
közöket, játékokat, majd a 
védőnők azoknak adják to-
vább, akiknek a legnagyobb 
szükségük van rájuk. Ter-

mészetesen csak azoknak 
kínáljuk fel, akik szívesen 
elfogadják, jó néven veszik 
és örülnek is az adományok-
nak, hiszen nem szeretnénk 
senkit sem kellemetlen hely-
zetbe hozni. Sokan hálásan 
fogadják, mert nem tudnak 
mindenből újat vásárolni.

– Negyven év távlatából 
mi a véleménye, változott-e 
a gyermekvállalási kedv?

– A fiatalok mindig vágy-
tak, ma is vágynak gyer-
mekre. Ahogyan régebben, 
az első és a második babát 
most is örömmel bevállalják. 
Ami viszont lényegesen 
megváltozott, az a családok 
anyagi helyzete. A panaszok 
dacára is azt tapasztalom, 
hogy a családok zöme sok-
kalta jobb anyagi helyzetben 
van, mint több tíz évvel ez-
előtt. Noha régen is igyekez-
tek a szülők mindent megad-
ni a csemetéiknek, mégis a 
mai világban sokkal jobb 
körülmények között nevel-
kedhetnek az apróságok, 
mint korábban. Ugyanakkor 
az is tény, hogy nem minde-
nütt adott ez az anyagi biz-
tonság, s ez gyakran rá-
nyomja a bélyegét a családi 
békére, ami csak tetézheti a 
bajt. De az anyagi helyzettől 
függetlenül, a csöppségeket 
mindig óriási szeretet veszi 

„Mindig fontos volt számomra a kölcsönös tisztelet és megbecsülés”
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körül. A szerényebb körül-
mények között élő családok 
zömében arra törekszenek, 
hogy legalább a gyermekeik-
nek megadják mindazt, ami-
re szükségük van. Persze, 
amennyiben védőnőként ne-
talán mégis azt tapasztalom, 
hogy az anyagi nehézségek, 
az elhanyagolás vagy egyéb 
okok olyan mérteket öltenek, 
hogy veszélyeztetik a cse-
csemő vagy a gyermekek 
egészséges fejlődését, ezt 
mindenképpen jelzem a 
Gyermekjóléti Központ mun-
katársainak, akik megtalál-
ják a megfelelő szakmai 
megoldást a problémára. 
Ilyen szerencsére ritkán for-
dult elő.

– Mi a véleménye arról, 
hogy napjainkban egyre 
több szülő nem engedi a 
gyermekének beadatni a vé-
dőoltásokat?

– Ófaluban még nem for-
dult elő ilyen. Az ugyan 
megesik, hogy néha kicsit 
elcsúsznak egy-egy vakcina 
beadatásának időpontjával, 
de még senki sem tagadta 
meg a védőoltást. Az én kör-
zetemben megértik és elfo-
gadják, hogy azért kötelező, 
mert a gyermek egészségé-
nek védelmét szolgálja. 
Meggyőződésem, hogy az 
évtizedek óta alkalmazott 
védőoltásoknak nincsenek 
– mint azt egyesek állítják 
– szövődményeik, nem okoz-
nak betegségeket sem. Ez-
zel szemben olyan járványo-
kat előznek meg, amelyek 
ma is léteznek még a világ-
ban, csak mi azért nem ta-
lálkozunk velük, mert az ol-
tásokkal védetté válnak 

nemcsak a gyermekek, ha-
nem a felnőttek is. A leg-
újabb oltások bevezetését 
pedig hosszas kutatás és 
szigorú ellenőrzések előzik 
meg, így bátran mondhat-
juk, hogy megbízhatóak és 
megfelelő védelmet nyújta-
nak a veszélyes járványok 
ellen.

– Említette, hogy a szü-
lőkkel kiváló a kapcsolata. 
Vajon a csöppségekkel is 
könnyen „szót ért”?

– Igen, ők is hamar elfo-
gadnak. Nagyon aranyo-

sak, amikor már nagyob-
bacskák, megismernek és 
örömmel köszöntenek. Ők is 
szeretnek. Előre odafutnak 
hozzám: „Csókolom, Kati 
néni!” – így üdvözölnek, 
amikor meglátnak, akár ta-
nácsadáson, az óvodában, 
de még az utcán is, ha vélet-
lenül találkozunk. A kicsik 
bizalmát nem nehéz meg-
nyerni, ha kedves velük az 
ember. Mindig vannak a ta-

nácsadói szobában játékok, 
amelyek lekötik a figyelmü-
ket addig, amíg az anyuká-
val beszélgetünk, és na-
gyon büszkék, ha a jó visel-
kedésért még egy matricá-
val is megajándékozzuk 
őket.

– A négy évtized alatt sok 
változást is megélt. Sikerül 
megbarátkoznia a technikai 
újdonságokkal, például a 
számítógéppel?

– Nehezen! Szerencsére 
sokat segítettek a fiatalabb 
kolléganők. A területen, a 

családlátogatáson a legtöbb 
papírmunka még mindig ha-
gyományos módon történik. 
Legfeljebb a tanácsadáson 
kerül elő a laptop, meg ami-
kor a jelentést kell megírni. 
Törekszem rá, hogy sikerül-
jön, de mivel a védőnők na-
gyon összetartóak, egymás-
nak is sokat segítenek. A 
kötelező feladatokon túl ki-
cseréljük a tapasztalatain-
kat, elmondjuk, kinek mi vált 

be legjobban, s amennyiben 
igény van rá, ötleteket is 
adunk egy-egy probléma 
megoldására. Gyakran meg-
osztjuk egymással a pozitív 
és az esetleges negatív ta-
pasztalatainkat is, mert va-
lamennyiünk munkáját 
előbbre viheti.

– A nyár elején Érd Köz-
szolgálati Díjával tüntették 
ki. Hogyan fogadta a városi 
elismerést?

– Nagyon jólesett, óriási 
megtiszteltetés számomra, 
bár soha nem számítottam 

rá, hiszen az ember alapve-
tően nem az elismerésért, 
hanem elhivatottságból tesz 
eleget a vállalt kötelezettsé-
geinek. Meglepődtem és 
igencsak meghatódtam, 
amikor kézhez vettem az ön-
kormányzati értesítést a ki-
tüntetésemről. Az első gon-
dolatom az volt: megérde-
meltem-e én ezt a díjat, hi-
szen csak a mindennapi 
munkámat végeztem...

– Negyven év szolgálati 
idő után nyugdíjba ment. 
Most mégis a védőnők ta-
nácsadó szobájában beszél-
getünk…

– Mindössze egy hónapig, 
augusztus 1-jétől szeptember 
1-jéig bírtam a nyugdíjas 
„semmittevést” otthon. Je-
lenleg ott helyettesítek, ahol 
épp szükség van rám. Végte-
lenül jó érzés nekem újra itt 
lenni a védőnők tanácsadói 
szobájában! A területen is 
szívesen helyettesítek, rájöt-
tem ugyanis, hogy rettenete-
sen hiányzott a munka. Hiá-
nyoztak a találkozások, hi-
szen, mint említettem, szere-
tem az emberek közelségét. 
Mindenkihez úgy megyek, 
mintha családtag lennék, s 
megtisztelő számomra, hogy 
sokan a bizalmukba fogad-
nak, s bátran megosztják ve-
lem még a legféltettebb titka-
ikat is, mert tudják, hogy tő-
lem biztosan nem tudja meg 
senki! Az is jólesik, hogy kí-
váncsiak a tapasztalataimra 
és megbíznak a tanácsaim-
ban, hallgatnak rám. Így az-
tán nemcsak egészségügyi 
vagy gyermekgondozási kér-
désekben kérik ki a vélemé-
nyemet, hanem más jellegű 
problémáikba is gyakran be-
avatnak. Jólesik, hogy ra-
gaszkodnak hozzám. Na-
gyon hálás vagyok az ófalusi 
családokért, mert együttmű-
ködésükkel jelentősen segí-
tették a munkámat! A 40 év 
szolgálatot nekik is köszön-
hetem, nélkülük nem ment 
volna, ezt együtt értük el. 
Örülök, hogy még visszajö-
hettem dolgozni, s amíg tu-
dok, szívesen segítek a védő-
női feladatok teljesítésében.

Az érdi védőnők búcsúztatják a nyugdíjba vonulókat („Kati védőnéni” középen)

TeTő-Zsindely
sZaküZleT

2030 Érd, Balatoni út 1/e
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Tetőjáró lépcső2db tartóval
50 cmhorganyzott9900 Ft/db

(minden tetőtípushoz)

Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OsB tábla
2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!
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Telefonszám: 0670-310-8574, 0620-335-9143
e-mail: clima@clima.hu

www.clima.hu
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Készletkisöprés
BEMUTATÓTERMÜNK:

BP. SZENT ISTVÁN ÚT 246.
y a tartás: H-P: 10:00-16:00

- Galanz Arcus 2,6kW Inverteres klímaberendezés
(AUS-09H53R150P): br. 260.000 Ft helyett130.000 Ft

- Galanz Arcus 3,5kW Inverteres klímaberendezés
(AUS-12H53R150P): br. 280.000 Ft helyett140.000 Ft

- Mitsubishi 3,5kW Inverteres klímaberendezés
(MSZ DM35): br. 320.000 Ft helyett 190.000 Ft

- Toshiba 2,6kW Inverteres klímaberendezés
(Avant): br. 270.000 Ft helyett 170.000 Ft

- Daikin 2,6kW Inverteres klímaberendezés
(FTXB25C): br. br. 260.000 Ft helyett 150.000 Ft

KLÍMASZERELÉS: 40.000Ft-tól

B

1213
Nyitva

SALE

Mobil: 06/30 966-7562
csomor@konyvelopartner.hu

Tel./Fax: 23/371-287
www.konyvelopartner.hu

Iroda: 2030 Érd, Citromfa u. 29.

• Könyvelés felelősségvállalással.
• Cégalapítás, megszüntetés.
• Építőipari cégeknek e-napló

vezetés és felelős műszaki
vezetés.

40
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ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között

37
56

82
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Vörösmarty-program
Tavaly tavasszal jelent-

keztem az Ifjúsági Önkor-
mányzat diákpolgármesteri 
posztjára. Határozott sze-
mélyiség vagyok, kiállok a 
céljaimért, így alkalmasnak 
érzem magam arra, hogy az 
érdi diákok iskolai életét job-
bá tegyem. Fontosnak tar-
tom, hogy az ifjúsági önkor-
mányzaton keresztül köz-
vetlenül tudjuk képviselni és 
érvényesíteni a tanulók ér-
dekeit.

A programom összeállítá-
sában nagy segítségemre 
volt elődöm, Erdélyi Áron 
diák-alpolgármester, illetve 
a diákképviselők.

A tavalyi évhez hasonlóan 
pénzt fordítanánk a 12.-es 
szalagavató támogatására. 
Például az Aréna kibérlése 
vagy a meghívók árainak 

csökkentése megkönnyítené 
a végzősök terheit. Továbbra 
is szeretnénk támogatni a 
stúdiókat, hisz a rendezvé-
nyek, suli-bulik alkalmával 
szükség van technikai esz-
közökre. Az érdi tehetsége-
ket szintén támogatni szeret-
nénk, gondolok itt a külföldi 
versenyekre, amelyre már 
idén is volt példa. Segítenénk 
az iskolai alapítványokat, 
akik ezt a pénzt iskolai be-
rendezésekre, vizesblokkok 
felújítására, szertárfejlesz-
tésre is fordíthatnák.

Véleményem szerint fon-
tos, hogy az iskolák közötti 
rivalizálások megszűnjenek. 
Ennek legjobb módja a csa-
patépítő programok szerve-
zése. Ilyen esemény lehetne 
például a sportnap vagy a 
manapság népszerű Lan-

party. Programomban nagy 
hangsúlyt kapnak a tanul-
mányi kirándulások, hiszen 
ilyenkor a diákok kikerülnek 
a megszokott környezetük-
ből, esetleg a barátaik köré-
ből, és az újonnan szerzett 
ismereteken túl új ismeretsé-
gekre, közös élményekre te-
hetnek szert. Amennyiben 
van rá igény, ifjúsági délutá-
nokat is tartanánk.

Csapatommal jó ötletnek 
tartjuk az ingyen wifit. Ez 
tavaly nem valósult meg, re-
mélem, idén sikerül teljesíte-
ni ezt az igényt. Biztos min-
denki találkozott már vala-
melyik órán azzal, hogy: 
„Gyerekek, megnéznétek az 
interneten?”, vagy azzal a 
feladattal, hogy: „Dolgozza-
tok csoportban, és nézzetek 
utána…”. Mindannyian tud-

juk, hogy a mobilnet fizetős 
és hamar elfogy, erre nyújta-
na tökéletes megoldást ez a 
szolgáltatás. Itt felmerül az, 
hogy a diák, aki órán ül, si-
mán használhatja, mondjuk 
dolgozatírásra vagy csete-
lésre. Nos, aki ezt eddig is 

megtette, az ezután is meg 
fogja, függetlenül attól, hogy 
van-e ingyen wifi vagy nincs.

Remélem, a programom el-
nyerte mindenki tetszését és 
szeptember 30-tól én foglal-
hatom el a diákpolgármeste-
ri széket. Fodor Enikő

Gárdonyi-program
Közeledik a szeptember 

30-ai dátum, az érdi ifjúsági 
önkormányzati választás 
napja. Olvasóink számára 
szeretnénk bővebb betekin-
tést nyújtani az Érdi Gárdo-
nyi Géza Általános Iskola és 
Gimnázium csapatának 
programjába.

Elöljáróban felsoroljuk a 
tagokat, akikre a középisko-
lás diákok szavazhatnak a 
választáson: Iván Réka Pat-
rícia diákpolgármester-je-
lölt, Fodor Balázs, Kocsner 
János, Lepp Tamás Márk, 
Magyar László, Tekauer 
Patrik diákképviselő-jelöl-
tek. Reméljük, hogy idén is 
bizalmat szavaz az érdi di-
ákság a gárdonyis jelöltek-
nek, hiszen 2015/2016-ban is 
diáktársunk, a polgármes-
ternek megválasztott Tom-
ka Lilla vezetésével volt rop-
pant sikeres Érd első Ifjúsá-
gi Önkormányzata.

Ennyi bevezető után lás-
suk a programot részletesen!

Programjainkban szere-
pelnek a szabadidő hasznos 
eltöltésére alkalmas, iskolák 
közötti sport- és szellemi ve-
télkedők.

Ifjúsági napot szervez-
nénk, ide hírességeket hív-
nánk, például olimpikonokat 
vagy tehetségkutatók győz-
teseit, olyan embereket, akik 
elértek valamit és példakép-
ként nézhetünk fel rájuk. Lé-
nyegében ez olyan lenne, 
mint az Érdi Napok, csak ki-
mondottan a fiatalok lenné-
nek a célközönség. Az érdi 
civil szervezetek is helyet 
kapnának, hogy ilyen módon 
is bemutatkozhassanak a fia-
taloknak, itt elsősorban az 
állatmentőkre gondolunk, de 
akár kulturális egyesületek-
nek is helyet adnánk.

Ezenkívül folytatni szeret-
nénk az érdi tehetségek tá-

mogatását, amelyet tavaly 
nagy sikerrel indítottunk el. 
Őket bemutatnánk az Ifjúsá-
gi napon, ezzel is népszerű-
sítve személyüket és tevé-
kenységüket.

Fotópályázatot indíta-
nánk, amelyen nem elsősor-
ban a kép minőségi paramé-
tereit vennénk figyelembe 
elbíráláskor, hanem a kép 
mondanivalójára, üzenetére 
fektetnénk a hangsúlyt. Ma-
napság lehet profi fotót ké-
szíteni akár egy mobiltele-
fonnal is. Ezeket a képeket 
pedig az Ifjúsági napon ki is 
állítanánk, a győztest pedig 
értelemszerűen díjaznánk.

Iskolánkban bevált prog-
ram az úgynevezett szak-
mák napja, amikor is a szü-
lők vállalják azt, hogy az ér-
deklődő diákoknak beszél-
nek munkájukról. Ezzel is 
betekintést nyújtva a szak-
májukba.

Országos akciókhoz kap-
csolódni, mint például a Te-
Szedd! Mozgalomhoz, ami-
kor is iskolák környékét, ját-
szótereket tisztíthatnánk 
meg, ezzel is szebbé tenni a 
környezetet, ott, ahol élünk.

Ezenkívül folytatnánk az 
első Ifjúsági Önkormányzat 
eredményes és bevált prog-
ramjait, gondolunk itt a sza-
lagavató bálok támogatásá-
ra, az általános iskolások 
tavaszi kirándultatására, 
valamint az Érdi Habilitáci-
ós Központ hátrányos hely-
zetű gyermekeinek támoga-
tására.

 Iván Réka

Kós-program

Urbán Jonatán vagyok, 
az ÉSZC Kós Károly SZKI 
tanulója. Iskolámból négy 
diákképviselő-jelölt indul 
a választásokon: Takács 
Laura, Kutasi Roland, 
Törzsök Vivien és Cseke 
Zsuzsanna, jómagam pe-
dig diákpolgármester-je-
lölt vagyok.

Csapatommal ebben az 
évben azt szeretnénk, 
hogy Érden a diákok mi-
nél színvonalasabb, ese-
ménydúsabb programo-
kon tudjanak részt ven-
ni! Ennek érdekében sze-
retnénk paintballverse-
nyeket rendezni a közép-
iskolák között, mozis es-
téket a téren, tanulmányi 
és kulturális vetélkedő-
ket az általános iskolá-
soknak.

Fontosnak tartjuk a 
mozgást, a sportot, ezért 
szeretnénk az iskolák elé 
rendezett, biztonságos bi-
ciklitárolókat. Érd alsó es 
felső között van egy elha-
gyatott dirtpálya, ezt sze-
retnénk felújíttatni és 
reklámozni a fiataloknak, 
hogy tudjanak élni a lehe-
tőséggel.

A jelenlegi Ifjúsági Ön-
kormányzat tagjait követ-
ve támogatnánk a szalag-
avatókat.

Az iskolákban szeret-
nénk fejlesztésképpen tá-
mogatni a vizesblokkok 
felújítását.

Amennyiben tetszik a 
programunk és Érden ta-
nuló középiskolás vagy, 
akkor SZAVAZZ RÁNK!

 Urbán Jonatán
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Egy eztetés a Volánnal
Ismét változások várhatók a Volán-menetrend-
ben – ezúttal az önkormányzat által kezdemé-
nyezett tárgyalások hatására. Lesz körjárat, 
vizs gálják az ófalusi panaszokat.

Mint korábban megírtuk, 
az augusztusban életbe lé-
pett buszmenetrend-módo-
sítások miatt sok lakó for-
dult panasszal az önkor-
mányzathoz, a városvezetés 
pedig tárgyalást kezdemé-
nyezett a Volán illetékesei-
vel az érdiek által leginkább 
kifogásolt menetrend-váloz-
tatások miatt. Mint Bács Ist-

ván alpolgármester (Fi-
desz–KDNP) lapunknak el-
mondta, Kameniczky Ákos 
forgalmi igazgatóval folyta-
tott minapi megbeszélésü-
kön az ófalusi járat, a Cse-
pelre menő buszok és az 
egyirányúsított körjárat 
menetrendjéről esett szó.

– A 746-os, azaz ófalusi já-
rattal kapcsolatos kifogáso-
kat megvizsgálják, a csepe-
livel kapcsolatban azonban 
nem terveznek módosítást, 
mivel ez kifejezetten iskola-
járat, és az ő igényeiket a 
Volán véleménye szerint a 
menetrend ki is szolgálja. 
Ami a volt körjáratot illeti, 

heteken belül pozitív válto-
zást ígértek – számolt be a 
tárgyalások eredményéről 
Bács István, aki elmondta 
azt is: a tárgyalásokon szó-
ba került, hogy egyes park-
városi buszok az újonnan 
megépült törökbálinti lehaj-
tón jönnek majd le. Az útvo-
naltervet az ősz folyamán 
kidolgozzák – tette hozzá az 

alpolgármester, aki kérdé-
sünkre elmondta azt is: az 
augusztusi menetrend-vál-
toztatás fő oka az volt, hogy 
a Volán a vasúti ráhordó sze-
repet szeretné erősíteni.

– Rengeteg panasz érke-
zett amiatt is, hogy az 
egyik busz nem várja be a 
másikat, ezért az átszállás-
nál nagyon hosszú a vára-
kozási idő. A Volán illetéke-
sei ezzel kapcsolatban el-
mondták: a buszsofőrök 
még „tanulják” az új menet-
rendet, nem tudják, mely 
buszokat kell bevárni – tet-
te hozzá az alpolgármester.
 n  Á. K.

A buszsofőrök még „tanulják” az új menetrendet  (Fotó: erdmost.hu)

Kvótareferendum

„Mi ndenki menjen el szavazni!”
Talán soha nem volt olyan 

fontos, hogy népszavazást 
tartsunk saját szuverenitá-
sunk kérdésében, mint most 
– ezt T. Mészáros András 
polgármester mondta múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján, 
az október 2-ai referendum-
mal kapcsolatban. Mint 
hangsúlyozta: a kérdés az, 
eldöntheti-e a magyar kor-
mány, hogyan szabályozza a 
hazai törvények alapján a 
bevándorlást, és a magyar 
nép eldöntheti-e, kivel és ho-
gyan szeretne együtt élni.

Aki nemmel szavaz, az a 
szuverenitás mellett voksol, 
és arra, hogy Magyarország 
az uniós jogszabályoknak 
megfelelve szabályozza to-
vábbra is a bevándorlás, il-
letve a migráció kérdését – 
emelte ki a polgármester. 
Mint mondta, Brüsszel köte-
lező betelepítési kvótát ve-
zetne be úgy, hogy a beván-
dorlók létszámát nem korlá-
toznák, ennek következté-
ben az országokba betelepí-
teni kívánt migránsok felső 
létszámát sem lehet most 

még megmondani, 
főleg, hogy Brüsz-
szel a családegye-
sítést is támogatja, 
így azok, akik már 
bejutottak a schen-
geni határok mögé, 
akár nyolc család-
tagjukat is kiho-
zathatják maguk 
után.

– Ez lenne az eu-
rópai nemzetek eu-
tanáziája. Kiszá-
mítható, hogy mi-
korra lesz így isz-
lám többség Euró-
pában. Kiszámít-
ható az is, mikorra változtat-
ható meg akár választások 
segítségével is az EU politi-
kai rendszere és a tagálla-
mok kultúrája – tette hozzá a 
polgármester, aláhúzva: en-
nek kockázatát Magyaror-
szág nem szeretné vállalni.

– A népszavazás nem arról 
szól, hogy különböző belpoli-
tikai kérdésekben kinek van 
igaza, hanem arról, hogy 
Magyarország belátható 
időn belül olyan helyzetbe 

kerül-e, hogy nem tudja biz-
tosítani magyar voltát – 
mondta a polgármester, 
megjegyezve: a népszavazás 
demokratikus voltát és legi-
timációját azon ellenzéki 
pártok támadják, amelyek 
magukat demokratikusnak 
aposztrofálják, pedig a nép-
szavazás alapvető demokra-
tikus eszköz.

– Ezért javaslom, menjen 
el mindenki szavazni, és ha 
egyetért álláspontunkkal, 
szavazzon nemmel. Ha sike-
rül elérnünk, hogy október 
2-át követően Brüsszel és 
Berlin végiggondolja mene-
kültpolitikáját és azt, hogy 
mindazok az érvek, amiket 
Magyarország, Lengyelor-
szág, Szlovákia és Csehor-
szág a migrációval kapcso-
latban felsorakoztatott, 
megalapozottak, már meg-
érte megtartani a népszava-
zást – zárta szavait a város-
vezető. n ÁdÁm Katalin

Hogyan szavazhatok?
Szavazni október 2-án, reggel 6-tól este 19 óráig lehet a sza-
vazóhelyiségekben, személyazonosító igazolvánnyal (vagy 
magyar útlevéllel, jogosítvánnyal) és lakcímkártyával. Sza-
vazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymást 
metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet. Az a választópolgár, aki 
nem tud a szavazóhelyiségben megjelenni, mivel egészségi 
állapota nem teszi ezt lehetővé, mozgóurnát igényelhet 
legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig a 
helyi választási irodától, illetve a szavazás napján 15 óráig a 
szavazatszámláló bizottságtól.

T. Mészáros András: aki nemmel szavaz, az 
a szuverenitás mellett voksol
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FELHÍVÁSNYUGDÍJASOKNAK,TÚRÁZÓKNAK, JÓGÁZÓKNAK!
A SZIVÁRVÁNY nyugdíjas klub alakuló ülése
október 06.14.00.Még lehet jelentkezni!

Programjaink:
10.07:Aranypart fővárosa: Siófok
10.14:Rejtély a múzeumban, Éjszaka a múzeumban-
múzeumlátogatás
Keddenként délelőtt jóga órákat tartunk.
Regisztráció szükséges!
Gyerekzsúrok szervezését,rendezését vállaljuk.
Részletekről érdeklődni lehet irodánkban, keddenként
13.00–17.00-ig (Érd, Siker Üzletház Szabadság tér 12.)
Tel.: 06-30-531-1648 és 06-30-936-7101,
ill. a www.szivarvany2016.oldalunk.hu honlapon.
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1980 óta működő cég – minőségi szolgáltatása

Szőnyeg-
tiSztítáS
Porolás, mélytisztítás, biotisztítás,
szagtalanítás, fertőtlenítés, szegés.
Átvevőhely: Érd, Felső u. 116.

Budafok, Mária Terézia u. 10.
Szállítás-megrendelés, központ:06 30 68 000 78
www.tisztaszonyeg.hu TISZZTASZŐNYYEG

A szőnyegtisztíító
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EEmmllőővviizzssggáállaattookk sszzéélleess kköörrűű vviizzssggáállaattáátt
végezzük akkreditált mammográfiás
jártassági vizsgával rendelkező
radiológusok közreműködésével.

Előjegyzés telefon alapján:

06-30/195-46-76
Érd, Szabadság tér 9.
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Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.
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Az absztrakt kép a látható bölcsesség megjele-
nítése – vallja a pécsi festőművész, aki töretlenül 
hisz a művészet elhivatottságában, transzcen-
dens hatalmában. Kiállítását múlt pénteken 
Novotny Tihamér művészeti író nyitotta meg 
városunkban.

A szolnoki születésű Jar-
meczky István az évtizedek 
során pécsivé vált, festői pá-
lyája a 80-as években kezdő-
dött. – Tanulmányai eredmé-
nyeképpen következetesen 

jutott egy összefüggésekre 
épülő konstruktív gondolko-
dáshoz. Formái és képépítő 
rendszerei tiszták, egyértel-
műek. Színvilága határozott 
karakterű, és egyszerre épít 

a színkontrasztokra éppúgy, 
mint a közelálló színértékek 
érzékenységére – így jelle-
mezte művészetét Lantos 
Ferenc festőművész akadé-
mikus.

Jarmeczkyt tehát a belső 
világ megfogalmazása foglal-
koztatja. Képein a forma és a 
térszerkezet egyaránt a szín 
és a fény szolgálatában áll. 
Kristályos szerkezeteinek 
színvilága mélyen megérinti 
a szemlélőt. Érdi kiállításá-
nak anyagát az utóbbi 2–3 év 

Jarmeczky István önálló tárlata az Érdi Galériában

Val ószínűtlennek ható, intenzív színrezgések

Jarmeczky István: Hommage á Lantos Ferenc

Recenzió

Egy  plébános naplója
Az érd-ófalui Szent Mihály-templom műemléki 
helyreállítása és Historia Domusa. Érd, Ma-
gyar Földrajzi Múzeum, 2016. Szerk.: Lehoczki 
Zsuzsanna.

Egy igényes könyv megje-
lenése ünnep, mert kultúrát 
közvetít és egyúttal kultúrát 
teremt, de egy könyv megje-
lenése nem csak az egyete-
mes kultúra ünnepe. Kiemel-
ten lehet ünnep kisebb kö-
zösségek számára. Adhat 
ugyanis öntudatot, formál-
hatja a közösség összetartó 
erejét. Amit kap itt és most 
az olvasó, az voltaképp nem 
is egy könyv – hanem lénye-
gében kettő. Egy 130 oldalas 
tanulmánykötet – amelynek 
szerzői régészek, építészek, 
művészettörténészek, resta-
urátorok; és egy bő 90 olda-
las forrásközlés.

A tanulmánykötet 11 szer-
ző 8 írását tartalmazza. 
Ezek az írások logikus, át-
gondolt szerkezettel vezetik 
át az érdeklődő olvasót az 
előző évek hatalmas temp-

lomfelújítási munkálatain. 
Krähling János cikke a 
templom részletes kutatás 
előtti leírását tartalmazza. 
A Gyetvainé Balogh Ágnes, 
Héczey-Markó Ágnes és 
Rácz Miklós által alkotott 
trió első írása a templomra 
vonatkozó történeti forrá-
sokkal ismerteti meg az ol-
vasót. A következő írásban 
Héczey-Markó Ágnes és 
Rácz Miklós számolnak be a 
2009 tavaszán végzett régé-
szeti és falkutatási tapaszta-
latokról és lehetőségekről. 
Ezután ismét az előbbi trió 
veszi át a szót, hogy a közép-
kori építéstörténet fázisait 
röviden összegezzék. Ar-
muth Miklós, Hegyi Dezső, 
Patak Gergely és Sipos 
András Árpád jegyzi a kö-
vetkező írást, amely megvi-
lágítja azt, hogy miért is ke-

rült sor erre a nagyszabású 
épületrekonstrukcióra és 
miként zajlott az le. Kräh-
ling János és Zsembery 
Ákos írása szól a templom-
épület műemléki helyreállí-
tásának 5 éves folyamatáról. 
Leszögezi a szöveg azt a fon-
tos tényt, hogy a középkori 
töredékek oly csekély meny-
nyiségűek voltak, hogy érde-
mi bemutatásuk nem látszott 
kivitelezhetőnek. Derdák 
Éva ismerteti a templombel-
ső festésének restaurálását, 
Schrett László pedig az oltá-
rok renoválásáról számol be.

A könyv második fele, 
vagy ha úgy tetszik, a „má-
sodik kötet” a kalandos sor-
sú érdi historia domus jelen-
leg elérhető részének ma-
gyar nyelvű szövegkiadása.

Egy plébániai historia do-
mus kétségkívül az egyik  
legértékesebb forrás hely- és 
egyháztörténeti kutatók 
számára. A historia domus 
műfaja szerint napló, amely-
ben a plébános rögzíti az 
egyházközség életének leg-

főbb eseménye-
it. Egyrészt ön-
maga számára 
– mert az elme 
feledékeny –; 
másrészt hiva-
tali utódai szá-
mára, hogy az 
majd értelmezni 
tudjon jelensé-
geket, tisztában 
legyen a helyi 
hag yományok-
kal, a korábbi 
l e l k i p á s z t o r i 
erőfeszítések-
kel. A pap azon-
ban – a tárgyalt 
korszakban kü-
lönösképpen – 
nem pusztán 
szemlélője az 
eseményeknek, 
hanem alakítója is, a kisszá-
mú helyi intelligencia meg-
becsült alakja. Az egyház 
oly mélyen benne él a társa-
dalomban, hogy az egyletek-
ben, a gazdasági szövetke-
zetekben is magától értetődő 
természetességgel találjuk 
meg helyi képviselőjét. A pap 
politikai állásfoglalása is 
meghatározó. Így nyilvánva-
ló, hogy a pap – műfaji sajá-
tosságából eredendően 
szubjektív, bár mégis „hiva-

talos” – naplója egy különle-
ges fontosságú helytörténeti 
forrás.

Nemcsak Érd, hanem a 
szomszédos, és sokáig filiá-
lisként egyházigazgatási 
szempontból Érd alá tartozó 
Batta (Százhalombatta) tör-
ténetéhez is remek és gaz-
dag forrás e kötet.

Tolle, lege. Vedd és olvasd. 
Meleg szívvel ajánlom min-
denkinek!

n Mózessy GerGely

Ha fa, akkor Zsofa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

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

Nyitva tartás: H–P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig

f a t e l e p
Kiválóminőségű szlovák lucfenyő fűrészáru.

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.
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Méretre gyártás1.752Ft/m2-től
T20 trapézlemez
téglabarna színben
raktárról:
2m-es:3.900Ft/db
3m-es:5.850Ft/db

Trapézés cserepes lemezgyártás egyedi igények szerint!

Cserélje régi tetőjét
könnyű cserepes lemezre!

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 145–147. • 06-70-633-3600 • info@martonacel.hu
2462Martonvásár, Szt. László út 44. • 06-30-297-5104 •martonvasar@martonacel.hu
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Jarmeczky István önálló tárlata az Érdi Galériában

Val ószínűtlennek ható, intenzív színrezgések
terméséből válogatta. Fest-
ményeit egy-egy hívószóval is 
meghatározható gondolat 
köré csoportosította.

Egyéni tárlatát szeptem-
ber 23-án Novotny Tihamér 
művészeti író nyitotta meg, 
aki többek között kiemelte: a 
sugárzóan impozáns, inten-
zív erejű és gyógyító energi-
ájú szín- és formaharmóniáit 
látván olyannyira a munkái 
hatása alá kerülünk, hogy 
egyszerűen nem értjük a 
szakma közönyösségét, 
hogy ez a művész miért nem 
ismertebb és elismertebb a 
saját hazájában? Egy koráb-
bi, még 2006-ban megfogal-
mazott értékelésében pedig 
így írt róla: „Az izzó, hideg 
és meleg színekkel festett, a 
kristályos szerkezetekből az 
olvadékony halmazállapoto-
kon keresztül a vibráló, in-
terferáló folthatásokban ját-
szó-sugárzó olajképek olyan 
hőkamerás felvételeket idéz-
nek, amelyeken a jelenségek 
és a formák az emberi szem 
számára érzékelhetetlen 
hullámtartományokból a 
megjeleníthető, de valószí-
nűtlennek, már-már miszti-

kusnak ható, intenzív szín-
rezgésekbe fordulnak át”.

Novotny Tihamér megnyi-
tó beszédében rámutatott: 
kezdetben festő technikájá-
ban természetes módon öt-
vöződött az expresszionista 
ecsetjárás a színező festé-
szettel, a lírai absztrakt a 
szalagszerűen futó vonalfor-
ma szerepével, a színváltó és 
színjátszó színek az éles át-
menetekkel. Aztán 2013 kö-
rül mindez átalakul geomet-
rikus, színcsík formákká, 
teljesen egzakt, világos, sza-
batos, már-már matemati-
kai, mértani és fizikai kép-
letszerűségeknek ciklusai-
vá. Ez az absztrakt geomet-
rikus művészet már nem 
emlékeztet bennünket ter-
mészeti formákra, de min-
den porcikájában az, ami. 

Vagyis önmaga: olyan konk-
rétum, amely indoklását sa-
ját létéből meríti és teremti 
– fogalmazott a művészet-
történész.

Jarmeczky István így nyi-
latkozott munkáiról: az 
absztrakt képalkotás a kül-
ső és belső világ, a gondolko-
dó és érző lényünk lényegi 
megjelenése. Mindannak, 
amit megéltünk és megértet-
tünk, egy olyan víziója, ami-
ben az értelmi és érzelmi 
megfontolások egymást át-
hatva jelennek meg. Egy 
absztrakt kép olyan, mint 
amikor gondolkodva beszé-
lünk… és, amikor hallga-
tunk gondolkodva… A látha-
tó bölcsesség.

A festő tárlata október 22-
ig látható a Városi Galériá-
ban. n Bálint áBrahám

Jarmeczky István festőművész, Kéri Mihály művészeti vezető és No-
votny Tihamér művészeti író a kiállítás megnyitójának perceiben

115 éve született Csuka Zoltán

Egy  égbolt alatt élünk
Kivételesen nem irodalmi műsorral, hanem egy 
zenei esttel lepték meg közönségüket a múlt 
szerdán a városi könyvtár munkatársai. Az intéz-
mény névadója születésének 115. évfordulóján 
nem a költő irodalmi munkásságára, hanem 
életművének szellemiségére, a jószomszédi kap-
csolatok ápolására helyezték a súlyt.

Az érdi könyvtár 1990 óta 
viseli a fél évszázadon át vá-
rosunkban munkálkodó, Jó-
zsef Attila-díjas költő, mű-
fordító és irodalomszervező, 
Csuka Zoltán nevét. A délvi-
dékről származó irodalmár 
1933-ban költözött Édliget-
re, majd 1976-ban saját 
könyvállományából megala-
pította a Jószomszédság 
könyvtárát, amit halála 
után, lakóházával együtt a 
városra hagyott. Az érdi 
könyvtár pedig elkötelezte 
magát amellett, hogy Csuka 
Zoltán szándékát folytatva, 
az olvasók rendelkezésére 
bocsátja a mai magyar pia-
con megjelenő délszláv 
könyvújdonságokat.

A költőnek az volt a meg-
győződése, hogy az egy ég-
bolt alatt élő nemzetek békés 

együttélésének az is feltéte-
le, hogy a kultúra és irodal-

mi művek által is megismer-
jék és elfogadják egymást. 
Ennek fényében, születésé-
nek 115., valamint a Jószom-
szédság könyvtára működé-
sének 40. évfordulójáról a 
zene szárnyán született 
„szomszédolós” esttel emlé-
keztek meg szeptember 21-
én.

A kettős jubileumra a Sza-
badkai Városi Könyvtár kép-
viselőit is meghívták. A ven-
déglátó intézmény igazgató-
ja, Majchrowska Ewa ki-
emelte: ma is megtesznek 
mindent, hogy megőrizzék 
és továbbvigyék névadójuk 
szellemiségét. A költő mell-
szobrának megkoszorúzá-
sát követően Gulyás Ferenc 
népzenész és hangszerké-
szítő mester, a különlegese-
ket meg is szólaltatva, élve-
zetes előadást tartott a népi 
hangszerek történetéről, 
csoportjairól és fajtáiról. Gu-
lyás Ferenc a hangszerektől 
roskadozó asztalról egymás 
után szólaltatta meg a kü-
lönleges vagy éppen jól is-

mert zenei hangokat. Fel-
csendült a bőrduda, a tilin-
kó, illetve körtemuzsika, a 
koboz, a doromb, a tölcséres 
hegedű vagy a 200 évig betil-
tott török síp, azaz a tároga-
tó is. Majd a déli szomszédok 
kedvenc tamburája is előke-
rült, s végül a saját készítésű 
tekerőlant vagy népszerű 
nevén: nyenyere muzsikájá-
val búcsúzot a Nox együttes 
egykori zenésze.

A tárnoki Bara zenekar, 
egy szilágysági összeállí-
tással kezdte, majd mezősé-
gi „ördöngős” muzsikával 
folytatta fellépését. A szlo-
vák népzenéből egy rasla-
vicei összeállítással kínál-

tak ízelítőt, végül pedig őr-
kői „rományos-cigányos” 
muzsikával arattak osztat-
lant sikert a közönség sorai-
ban. Táncra ugyan nem per-
dülhettek az est résztvevői, 
de a Szabó Rubinka és Lin
czenbold Maximilián nép-
táncpáros helyettük is ropta. 
Kassa környékéről mutattak 
be egy felföldi táncot, majd 
az erdélyi Mezőkesziről lát-
hattunk egy „pörgős-forgó-
sat” tőlük.

Noha nem irodalmi mű-
vekkel, de mégis a költőhöz 
méltó szellemben emlékez-
hettünk így Csuka Zoltánra, 
aki városunk első díszpolgá-
ra is. n B.E.

Csuka Zoltán (1901–1984)

A tárnoki Bara zenekar

MŰANYAGNYÍLÁSZÁRÓKRA

AKÁR -52%
FA NYÍLÁSZÁRÓKRA

AKÁR -45%
AALLUU PPOORRTTÁÁLLOOKK ÉÉSS TTÉÉLLIIKKEERRTTEEKK
GARÁZSKAPUÉSTETŐABLAKÁRZUHANÁS!

Napvitorlák, napellenzők, zsalúziák (akár motoros is!)
Redőnyök, párkányok, takarólécek, kilincsek, beltéri ajtók
BONTÁS, BESZERELÉS, FALJAVÍTÁS GARANCIÁVAL

Az akció 2016.09.01-től 2016.10.15-ig érvényes.
Részletekről érdeklődjön személyesen! A képek illusztrációk.

F

EMAAJTÓ-ABLAKGYÁRTÓCENTRUM
2030 Érd, Iparos u. 30. www.ema.hu

: 70/608-0808 | : erd@ema.hu

ÓRIÁSI NYITÁSI
AKCIÓ! OKTÓBER

15-IG!
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PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

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

www.facebook.com/palatetok

NTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
Lapostetők cs

apadékvíz

elleni szigete
lése,

ereszcsatorná
k

kivitelezése

bor

komplett kivi
telezése

12 év vízzárós
ági garancia

ingyenes felm
érés és áraján

lat készítés

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS

ÉS

SZAKTANÁCSADÁS

Csak
nálunk!

Multifokális
lencsék

39.980 Ft-tól
Diósd, Balatoni u. 2/A.

(az Interspar üzletsorán)

Telefon: 23/545-375,
30/709-16-24

Az akció október 1–31-ig tart.
Ajánlatunk 1 pár HOYA

szemüveglencsére vonatkozik.
A részletekről érdeklődjön

üzletünkben!
Egészségpénztári kártya 

elfogadó hely.elfogadó hely.

4
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

ElérhEtőségEk: 2030 érd, szabadság tér 12. 
Telefon: 06-23-520-117 E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

a p r ó h i r d e t É s i  á r a k

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,

keresse MiNdeN hÉteN a postaládáJábaN!

AZ ARADI VÉRTANÚKRA 
és 

BATTHYÁNY LAJOSRA
emlékező ünnepség és koszorúzás

2016. október 6-án, csütörtökön 17 órakor
a Kálvin téri református templom kertjében  

(Érd, Kálvin tér 5.)
Ünnepi beszédet mond:

T. MÉSZÁROS ANDRÁS,
Érd Megyei Jogú Város polgármestere

Közreműködik: a Bukovinai Székely Népdalkör,
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulói

Ilosfai Csilla és Nagyné Balázs Gabriella vezetésével

Házigazda:
Erdélyi Takács István református lelkész

11hely, történet  | 2016. szeptember 28. |

HAllóKészüléK
ElEM nélKül

Amplifon Hallásközpont

Érd, Budai út 28. Bejelentkezés: 06 23 522 802

amplifon.hu

Világújdonság:
24 órás működés egyetlen feltöltéssel

· Kizárólag az Amplifon Hallásközpontokban
· Most bevezető áron
· Ingyenes kipróbálás

50%
most

kedvezmény

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

A Phonak Audéo 50 B-R csúcskategóriás újratölthető hallókészülék egyetlen feltöltéssel akár 24 órán át folyamatos hallást biztosít.

Jelentkezzen be 2016. október 21-ig ingyenes hallásvizsgálatra és próbálja ki az elsők között!

Az első 100 vásárlónak a töltőt ajándékba adjuk.*
*Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.
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Tolvajok és sikkasztók

A j ogot elsősorban a célszerűség vezérli
– A tolvajok és a sikkasztók – mondta egyszer egy 
bíró – csak a büntetőkódex lapjain rokon figurák. 
A törvény azonos büntetéssel fenyegeti őket, 
de a közös szankciók mögött egymástól szinte 
légmentesen elzárt két világ rejlik. A tolvajok és a 
sikkasztók a valóságban mereven elkülönülő két 
kaszt, amolyan alsó- és felsőház, amelynek tagjait 
összekeverni majdnem hogy lehetetlen.

– Figyelje csak meg! – 
folytatta –, legtöbbször a 
vádlott egyetlen adata el-
árulja a hovatartozását. Ha 
többszörös visszaeső – tol-
vaj. Ha segédmunkás, alkal-
mi munkás, betanított mun-
kás – tolvaj. Ha nem járta ki 
az általános iskolát – tolvaj. 
Valóságos vastörvények 
ezek. És a sikkasztó „stig-
mái” ugyanígy ismétlődnek. 
A vagyonos, a tanultabb, a 
lényegesen jobb körülmé-
nyek között élő gyanúsítot-
takból kerülnek ki rendre a 
panamázók. Most gondolja 
végig, mit is jelent ez! Van 
egy réteg tehát, amelynek 

illegális pénzszerzési mód-
szere mindenekelőtt a lo-
pás, és van egy másik réteg, 
amelyik nem ereszkedik 
ilyen alacsonyra, hiszen in-
tellektusa és főleg pozíciója 
nagyobb hozamú tiltott 
pénzforrásokhoz juttatja, 
ráadásul nemegyszer a le-
leplezés kisebb veszélyével. 
A választóvonal valahol a 
raktáros, anyagbeszerző, 
boltvezető szakmánál húz-
ható meg…

Szolid technikával…

A bíró tipológiája a va-
gyon elleni bűntettek har-

madik nagy csoportjára, a 
csalásra nemigen alkal-
mazható. A szélhámosok 
színes világában a tehet-
ség elmossa általában az 
éles határokat, ám a svihá-
kok egyik fajtája, a színé-
szi talentummal meg nem 
áldott papíroscsalók, volta-
képpen trükköt és státust 
tekintve is a sikkasztókkal 
rokoníthatók. Ebbe az 
utóbbi kategóriába tarto-
zik az érdi Vörösmarty 
g imnázium kontójára 
ügyeskedő női bűnszövet-
ség is. N. Istvánné, a 37 
éves gondnok, aki a vissza-
élések felderítésekor már 
12 éve az iskola gazdasági 
kulcsembere volt, az apró, 
de szüntelen svindlik takti-
káját alkalmazta, sokáig 
nem eredménytelenül.

A szolid csalások techni-
káját még 1973-ban, a gim-
názium laboratóriumában 
kísérletezte ki az asszony, 
itt sikerült ugyanis először 
bizonyos mérőeszközöket a 
valóságosnál nag yobb 

mennyiségben elszámol-
nia. Később a számviteli 
manőverek valósággal el-
burjánzottak N.-né blokk-
jain, miközben ő az iskola 
szorult anyagi helyzetére 
hivatkozva – jó gazda mód-
jára – szigorú takarékos-
ságra intette beosztottjait. 
S mert a hiánygazdálkodás 
jó ideig valóban semlegesí-
tette az eladminisztrált 
háztartási cikkeket, a fel-
bátorodott gondnok újabb 
svindlikbe kezdett: egy ta-
karítónő, egy kisiparos és 
a fűtő nevében hamis csek-
kekkel jogtalanul nagyobb 
összegeket vett fel. Az asz-
szony bűvészkedése az is-
kolai bizonylatok között az 
évek során 40 ezer forintot 
jövedelmezett, de ez a szer-
teágazó visszaélés-soro-
zatnak csak kisebb hánya-
dát teszi ki.

1974-től ugyanis a Vörös-
marty gimnázium töltötte 
fel hónapról hónapra N.-né 
toalettjét, sőt később a vad-
idegen Sz. Lászlóné pipere-
cikkeit is a középiskola fi-
nanszírozta. A bizarrnak 
tűnő gesztus mögött ezút-
tal is közönséges számla-

csalás rejlett: az érdi 139-
es vegyesbolt egykori veze-
tője, Sz.-né, előbb szimpáti-
ából, majd érdekből a gim-
náziumi számlákba bele-
kalkulálta saját dezodorja-
ik, szappanjaik és más für-
dőszoba- fe lszerelései k 
árát is. Az adminisztrációs 
lánc harmadik tagját, Zs. 
Károlynét, a gimnázium 
gépírónőjét ajándékokkal 
láncolta az érdekszövet-
séghez a gondnok, a hall-
gatás bére többek között 
egy pecsenyesütő és egy 
habszifon volt.

A Pestvidéki Járásbíró-
ság az összesen 90 ezer fo-
rint kárt okozó bűncselek-
mények fővádlottját, N. Ist-
vánnét másfél évi börtönre 
és 5 ezer forint vagyonel-
kobzásra ítélte. A két bűn-
társ közül Sz.-nét 1 évi, Zs.-
nét 8 hónapi, de három évi 
próbaidőre felfüggesztett 
szabadságvesztéssel, vala-
mint 10, illetve 8 ezer forint 
pénzbüntetéssel sújtotta a 
büntetőtanács. Az ítélet 
nem jogerős.

Pest Megyei Hírlap  
1978. júl. 23.

Urbán LászLó – sajtótükör
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18 
óráig, hétvégén rendezvénytől függően, 
a rendezvény előtt 1 órával.

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Bakó Beatrix 06 

23/365-490/105

PROGRAMOK

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Az ünnepségen való részvételhez a kor-
látozott helyek miatt előzetes regiszt-
ráció szükséges: Czinderné Tassi Beáta 
06 23 365-490/114 vagy tassi.beata@
szepesmk.hu.
Szeptember 30-án, pénteken 15 órakor

BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje, vá-
sára
Október 8-án, szombaton 9–12 óráig

KIÁLLÍTÁSOK

KAMARATEREM
Knap Zoltán: Riportfotók az elmúlt 
20 évből
Megtekinthető október 2-ig
Hollósi Zsófia: FÉNYképeim RÓLATOK
A tárlatot megnyitja Szabó Zsóka újság-
író, az MTVA szerkesztő-riportere

Közreműködik: Csürke Éva zongora, Ma-
lek Virág ének
Október 7-én, pénteken 18 órakor

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Megáll az idő
Tanos Miklós fotókiállítása
Megtekinthető október 15-ig

KLUBÉLET

MERIDIAN TORNA
Ingyenes gyakorló klub
Hétfőn és kedden 9 órakor

VITALITÁS KLUB
Minden hétfőn 17 órakor

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

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére
Valamennyi kiállítás megtekintésére jo-
gosító teljes árú jegy 1000 Ft, a kedvez-
ményes 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

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

Megbocsátás hete
Könyvtárunk minden részlegében a késve 
visszahozott dokumentumok késedelmi 
díjait elengedjük.
Október 3-tól 8-ig

FELNŐTTKÖNYVTÁR

„EGY ÉGBOLT ALATT ÉLÜNK”
Emlékezés Csuka Zoltán munkássá-
gára, szellemiségére
A szomszédságunkban élő nemzetek kul-
turális, természeti értékeinek bemutatá-
sa: könyvkiemelések, képes tablók, zenés 
hangulatfestés.
Szeptember 12–október 2-ig

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
„RÉMSÉGEK HETE”
Október 3-tól 8-ig
Papp Orsolya biokertész előadása a 
mérgező növényekről
Október 3-án, hétfőn 17 órakor
Író-olvasó találkozó Réti László kri-
miíróval
Október 5-én, szerdán 17 órakor
„Instant borzongás”, „Krimitotó”, 

„Vámpíros totó” és „Rémkerék”
Napi játékok apró ajándékokért!
Egész héten
Krimikből válogatott Zsákbamacska
Egész héten

GYERMEKKÖNYVTÁR

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
„RÉMSÉGEK HETE”
Október 3-tól 8-ig
Kreatív Kedd: Rémségek napja
Október 4-én, kedden 14 órakor
„Szörnytotó” és Képkirakó apró aján-
dékokért
Egész héten
Zsákbamacska – meglepetésköny-
vek
Egész héten

ZENEI KÖNYVTÁR

A ZENE VILÁGNAPJA
Szeptember 30-án, pénteken
Kérjük, hogy előzetes egyeztetés, bővebb 
információk, időpontkérés (a foglalkozá-
sokra) céljából a pedagógusok jelentkez-
zenek a Zenei Könyvtár elérhetőségeinek 
bármelyikén
Foglalkozások óvodásoknak
Délelőtt folyamatosan
Közös éneklés Érd Fő terén
12 óra
Mr. Bernaat blues-harmonikás utca-
zenész koncertje
18 óra

A belépés minden 
rendezvényünkre ingyenes! 

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!

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.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10–18 óráig

TÁRLAT
Brunner László: Jazz portrék
Megtekinthető szeptember 30-ig
Jarmeczky István festőművész kiál-
lítása
Megtekinthető október 22-ig

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGYMÓDSZER,HÁROMLÁNY–HARMINCKÉTNYELVVIZSGA!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással el-
kezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvta-
nulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát,
27 évesen mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy
felfedezésének érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta ugyanis
Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelvből szer-
zett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kre-
atív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz
nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosztá-
lyában egyedülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tettek középfo-
kú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív
Tananyagot használták. Figyelem, manapság gyakori,
hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök
fele nem veheti át diplomáját! A tananyag kidolgozója,

Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyaror-
szágon Három dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

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

2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt
a lányok eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartás-
ra, sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük
vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra. További in-
formáció az alábbi honlapon található, illetve az
előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan le-
hetminden olyan emberből sikeres nyelvtanuló,
aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít
egy idegen nyelvet.

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd

39
74
91

Gaál Ottó
nagysikerű tankönyveinek

bemutatója!
ÚJÚTA

NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás, egyéni

tanulási tempó!
Tananyagok megtekinthetők és 21 990
Ft-os egységáron megvásárolhatók:

ÉRDEN
a Szepes Gyula Művelődési
Központban (Alsó u. 9.) 2016.

október 5-én (szerda) és október
12-én (szerda) 17–19 óráig.

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor,
06-30/318-49-53

13műsor  | 2016. szeptember 28. |

BaBaszínház

2016
Különösnek tarthatnánk, és azt gondolhatnánk, a kicsi 
babák még nem értik a színházat, miért vinnénk hát őket 
színházi programra. A babaszínházi programokat szer-
vező színházak sok-sok boldog és a színházi előadáson 
magát komfortosan érző babát és szülőt látnak. Az eszté-

tikai élmény, annak közös megélése, majd az otthoni felidézése s újraélése a 
csecsemő–szülő kapcsolat erősítésén, elmélyítésén túl, új tapasztalatokkal, 
ismeretekkel gazdagítja a kisgyermeket. Hatékonyabban, mint bármikor 
későbbi élete során. A művészet ebben az életkorban segíti talán a leghaté-
konyabban az érzelmi és értelmi fejlődést.

Október 20. csütörtök 10 óra

Szutyejev meséje nyomán 
élő zenével, az állatokról és hangjaikról

MIAU
A BáBrAkAdABrA BáBszínház előAdásA

November 17. csütörtök 10 óra
A szobából 
el kell jutni  
a játszótérre, erdőn, 
vízen, sivatagon át, 
de az is lehet, hogy 
valódi utcán, pocsojákon,  
zebrákon keresztül, 
vad autóktól fenyegetve.  
Verses, élő zenés vidám játék.

játSzótér

Belépő 900 Ft. Jegyek korlátozott számban, csak  
elő  vételben kaphatók. Információ: 23/365-490/114

ősz

A kezesláBAs társulAt előAdásA

2016
ősz

Előadások:
10 órakor 
 óvodásoknak
14 órakor 
 kisiskolásoknak

Belépő: 800 Ft. Jelentkezés és további 
információ a 23/365-490/114 telefonszámon  

 októBer 17. 
MAZSOLA ÉS TÁDÉ
a Fabula Bábszínház előadása

        novemBer 21.
FurFAngOS PÉTer, 
avagy az egér farkincája 

zenés mesejátéka Zenthe Ferenc Színház előadásában

 decemBer 12.
KISKArÁCSOnY,
nAgYKArÁCSOnY...
a Kolompos Együttes műsora

Október 3., HÉtFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 2016–2017. évi női kézilabda-  
 bajnokság
 Érd–FTC
21:00 Chaplin szereti a zenét – jazz  
 sorozat
 Lakatos Ági és Juhász Gábor Duó, 2012
22:00 Fény-kép
 kulturális magazin
22:30 Mozgás
 sportmagazin
23:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó

Október 4., keDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-kép
 kulturális magazin
20:00 A 2016–2017. évi labdarúgó-  
 bajnokság
 Érdi VSE–Tatabányai FC 
21:40 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
 Zavada Pál
22:45 Fény-kép
 kulturális magazin
23:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:30 Híradó

Október 5., SZerDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Sztárportré 65. rész
20:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
21:00 bibliai Szabadegyetem   90/13.  
 rész 
22:00 Halálbüntetés
  színes, amerikai akciófilm, R: David 

Huey, 1991 
 18 éven felülieknek!
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó

Október 6., CSÜtÖrtÖk
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 66. rész
20:00 Három nővér 1. rész
 Szatmárnémeti Északi Színház Harag  
 György Társulata előadása
21:50 Légikatasztrófák
 ismeretterjesztő film, 1996
22:50 Mozgás
 sportmagazin
23:20 Globo Világjáró 41.rész
23:50 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:05 Híradó

Október 7., PÉNtek
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 tea két személyre 79. rész
20:00 A vád: emberölés
  színes, amerikai krimi, R: E. W. Swack-

hammer, 1974
21:15 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

21:45 Három nővér 2. rész
  Szatmárnémeti Északi Színház Harag 

György Társulata előadása
23:35 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:50 Híradó

Október 8., SZOMbAt
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 42. rész
20:00 Fény-kép
 kulturális magazin
20:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:00 bibliai Szabadegyetem   90/12.  
 rész
22:00 Halálbüntetés
  színes, amerikai akciófilm, R: David 

Huey, 1991 
 18 éven felülieknek!
23:30 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója

Október 9., VASÁrNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Sztárportré 66. rész
20:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 A vád: emberölés
  színes, amerikai krimi, R: E. W. Swack-

hammer, 1974
21:45 Mozgás
 sportmagazin
22:15 Fény-kép
 kulturális magazin
22:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:15 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré – sztárok  

a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Sztárportré ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Bigyó
  Az Érd FM 101.3 technológiai 

magazinja
20.00 Bigyó előző adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

10.00 Zeneválogatás
11.00 Bigyó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
 Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00  Rockbarlang Gidófalvi 

Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Filmszerész ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
  Az Érd FM 101.3 

dzsesszmagazinja
20.00 Kis esti zene

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész ism.
20.00 Esti mix

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad!
  Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 

magazinja
16.00 Aréna
 Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
16.00 JazzPresszó ism.
17.00 Heti menü
  Az Érd FM 101.3 

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.
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Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd Idősek Klubja

szociális gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Jázmin utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: saját otthonukban élő idősek ré-
szére biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését kulturált körül-
mények között. Segítséget nyújt szociális problémák megoldá-
sában, krízishelyzetek megelőzésében és kezelésében, a lelki 
(mentális) egészség megtartásában, annak támogatásában, 
valamint a demens ellátottak tekintetében, kulturált, bizton-
ságos körülmények között, a család tehermentesítése mellett 
a gondoskodás kiegészítése, önellátási képességük csökkenése 
mellett is életminőségük megőrzése, szükségleteik kielégítése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, általános ápoló és asszisz-

tens, szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens,
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat,

•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 14. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dem-
jén Szilvia 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, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/842/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
szociális gondozó.

•	 elektronikus úton Demjén Szilvia részére a  
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül

•	 személyesen: Demjén Szilvia, 2030 Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt végzettséggel lehetséges. Az 
érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve 
a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelelnek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 18.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola  
és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
angol-bármely szakos középiskolai tanár

és  informatika-bármely szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: általános iskolai és gim-
náziumi tagozaton angol nyelv, illetve 
informatika oktatása az Érdi Tankerü-
leten belül változó munkahelyen.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 egyetem, angol vagy informa-

tika szakos tanár,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló ok-

iratok másolata,
•	 90 napnál nem régebbi hatósá-

gi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázat el-
bírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. október 7. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Pintérné Bernyó Piroska 
igazgató nyújt, a 06-23-365-140-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: elektronikus úton, Pintérné Bernyó 
Piroska igazgató részére a gardonyi.
erd@gmail.com e-mail címen keresz-
tül.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. október 10.

Véget ért az első  
részletfizetési időszak

az  Érdi Csatornamű Társulatnál!
Ez év szeptember hónapban 
kellett az utolsó részletet befi-
zetni azoknak, akik 2008 októ-
berében kezdték el a lakásta-
karék-pénztári konstrukcióban 
történő részletfizetést az Érdi 
Csatornamű Társulatnál.
Aki eddig rendszeres átutalási 
megbízást adott bankjának, 
azt arra kéri a társulat, hogy ke-
resse fel bankját és állíttassa le 
a rendszeres átutalást október 
hónaptól.
Akinek csoportos beszedéssel 
történt a befizetés, annak jövő 
hónaptól már nem indít besze-
dést a társulat, kivéve, ha ed-
dig nem érkezett be az összes 
részlet.
Aki eddig csekken fizette be a 
havi részleteket, annak semmi 
teendője nincsen, ha minden 
részletet befizetett már. Ha van 

még elmaradás, arra kéri a tár-
sulat, hogy rendezze.
Azok a társulati tagok, akik 
később kezdték a részletfize-
tést, mint 2008 október hónap, 
értelemszerűen addig kell 
folytassák, amíg a teljes összeg 
befizetésre kerül. Számukra 
továbbra is biztosít postai be-
fizetési csekket a társulat vagy 
indítja a csoportos beszedést, 
ha ilyen megbízást adott.

Az egyenlegről a társulat  
ügyfélszolgálati irodája 

a 06-23-521-340-es 
telefonszámon, 

az info@erdicsatornazas.hu 
e-mail címen ad tájékoztatást, 

vagy online megtekinthető 
a http://erdicsatornazas.hu/
penzugyek/online-befizetes-

ellenorzes oldalon.

 Érdi Csatornamű Társulat

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd Időseket Ellátó Központ

ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: az ellátottak testi-lelki jólétének 
biztosítása. Az egészségügyi team tagjaként a szakfeladatok 
koordinálásával részt vesz a preventív, egészségmegőrzési, 
egészségfejlesztési folyamatokban. A szakma irányelveinek 
megfelelően tevékenykedik. Segíti a gyógyító-megelőző te-
vékenység hatékony működését.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, általános ápolói, általános 

asszisztensi- vagy OKJ szociális gondozói végzettség,
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 5. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dem-
jén Szilvia 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, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/835/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
ápoló;

•	 elektronikus úton: Demjén Szilvia részére a  
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül;

•	 személyesen: Demjén Szilvia, Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető be. 
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek teljes mértékben megfelelnek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 7.
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Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd, Házi segítségnyújtás

házi szociális gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly 
utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: a gondozást-ápolást igénybe 
vevő személyek önálló életvitelének fenntartása, saját lakó-
környezetükben történő biztosítása. A speciális szakmai és 
közegészségügyi előírások betartásával területi gondozási 
feladatok ellátása. Személyes higiénével kapcsolatos felada-
tok, a gondozási környezetében végzett feladatok, élelme-
zés, egészségügyi ellátási feladatok.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, általános ápoló és asszisz-

tens, szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens,
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•	 cselekvőképesség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 14. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dem-
jén Szilvia 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, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/841/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
házi szociális gondozó;

•	 elektronikus úton: Demjén Szilvia részére a  
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül;

•	 személyesen: Demjén Szilvia, Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt végzettséggel lehetséges. Az 
érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 18.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd, Hajléktalanszálló

mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 89–91.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: a szakmai irányelveknek meg-
felelően a hajléktalanszállón élők gondozása, bekerülésük 
okának megszüntetése érdekében, személyre szabott bánás-
mód alkalmazása mellett.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi 

szociális munkás vagy felsőfokú egészségügyi vég-
zettség mentálhigiénés végzettséggel,

•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 14. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dem-
jén Szilvia nyújt, a 06-23-520-362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton: a pályázatnak a Szociális Gondozó 

Központ Érd címére történő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/852/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
mentálhigiénés munkatárs;

•	 elektronikus úton: Demjén Szilvia részére a  
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül;

•	 személyesen: Demjén Szilvia, Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt szakirányú főiskolai vagy 
egyetemi diplomával lehetséges. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek 
hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt fel-
tételeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 19.

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfélfogadást tart
a Polgárok Háza 204-es szobájában!

Telefon: 522-300/297-es mellék

TISZTELT ÉRDI POLGÁROK!

A Buda Környéki Zsidó Hitközség minden tagja nevében

a közelgő Rosh Hasana, a zsidó újév (október 2.)

alkalmából kívánok Önöknek minden jót és egészséget

az elkövetkező 5777. év minden napjára!

Hidasi Endre, Hitközségi elnök

Ne engedjünk a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen
tehet bejelentést 0–24-ig:

06-30-2000-890, 06-30-621-2596
lumabt@t-online.hu
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Megkezdődtek a városi megemlékezések

195 6 a földtudományok szemszögéből
Az ’56-os forradalom jegyében rendezték az 
idei tudománytörténeti konferenciát a Magyar 
Földrajzi Múzeumban szeptember 13-án. Az 
érdeklődők nemcsak az érdi eseményekről kap-
hattak képet, hanem arról is, milyen hatása volt a 
tragikus eseményeknek a földtudományokra és 
azok művelőire.

Az 1956-os forradalom és 
a földtudományok, valamint 
az emigráció kapcsolata volt 
az idei témája a Magyar 
Földrajzi Múzeum tudo-
mánytörténeti konferenciá-
jának. E tudományos, ám 
mindenki számára ingyenes 
és nyitott rendezvényt évről 
évre megrendezi a múzeum, 
más-más témák köré csopor-
tosítva az előadásokat.

– Az 1956-os forradalom 
eseményei jelentős hatást 
gyakoroltak a földtudomá-
nyokra, azok képviselőire, 
életsorsukra. Most, amikor 
1956-tal kapcsolatban szám-
vetést tartanak a legkülön-
bözőbb területeken, ezt ne-
künk is érdemes megten-
nünk. A szakma képviselői 
egyes esetek, események, 
sorsok szemszögéből nézve 
teszik teljessé 1956 képét – 
mondta lapunknak Kubas-
sek János múzeumigazgató, 
hozzátéve: előadóik – többek 
közt történészek, geográfu-
sok, geológusok – mellett 
olyan vendégeket is meghív-
tak, akik átélték 1956 esemé-
nyeit, amelyek gyökeresen 
hatottak életükre.

Az előadásokból megtud-
hattuk, hogyan pusztult el 
1956-ban a Természettudo-
mányi Múzeum földtani 
gyűjteménye, mi módon ha-

tottak a forradalom követ-
kezményei az egyetemi okta-
tásra és azt is, hogyan tevé-
kenykedtek a magyar geoló-
gusok az emigrációban; 
megismerkedhettünk az 
emigrációs ENSZ-jelenté-
sekkel, Kubassek János jó-
voltából pedig közelebbi is-
meretségbe kerülhettünk 
négy világrész magyar 
emigráns tudósaival. A mú-

zeumigazgató külföldi útjai 
során sokukkal találkozott, 
és e tudósok megosztották 
vele hazájuk elhagyásának 
okát és történetét, amit most 
a konferencia nézői is megis-
merhettek.

Érd és a forradalom
Nem maradhattak ki az 

érdi események sem: ezeket 
Stencinger Norbert és Per-
gel Antal történészek eleve-
nítették fel. Mint Stencinger 
Norbert lapunknak elmond-
ta, előadásában csupán az 
Érden zajló eseményekre 
tért ki, azt nem vizsgálta, 
hogy a közeli fővárosban 
történtekben mennyire vet-
tek részt az érdiek. Elsősor-
ban a túlélők által elmon-
dottakra és levéltári anya-
gokra (bírósági jegyző-
könyvek, ügyészségi vád-
iratok) támaszkodott – ez 

utóbbiakat persze nagy for-
ráskritikával kellett kezel-
ni.

– Az általam kutatottakat 
alátámasztották olyan fény-
képfelvételek is, amelyek ké-
sőbb kerültek a kezembe – 
tette hozzá a történész, aki 
tíz éve kezdte kutatni ezt a 
területet. Előadásában nem-
csak azokról ejtett szót, akik 
életüket vesztették (egy sze-
kerező férfit szovjet tankok 
borítottak fel, s később bele-
halt sérülésébe, egy fiatal-
embert pedig egy repesz ta-
lált el), hanem azokról is, 
akik sokat tettek azért, hogy 
Érden ne szabaduljanak el 
az indulatok.

Pergel Antal történész azt 
idézte fel, hogy a túlélők (ro-
konok, barátok) lelkében mi-
lyen nyombokat hagyott 
1956. Kitért az ’56-os forra-
dalmár, Kandikó Imre törté-
netére is, akinek állítólag 
Horn Gyula rúgta ki 1957-
ben, még pufajkásként a fog-
sorát.

– Sok érdiben hagytak 
mély nyomot az ’56-os törté-
nések. Azok, akiknek a hoz-
zátartozója meghalt, megse-
besült, meghurcolták, mind 
a mai napig érzik ennek a 
súlyát – hangsúlyozta la-
punknak Pergel Antal, aki 
kérdésünkre azt is elmond-
ta: bár nincsenek statiszti-
kai adatok arra nézvést, 
hány érdi hagyta el az orszá-
got ’56-ban, számuk nem le-
het magas.

– Pár érdi lakost perbe 
fogtak az események miatt, 
halálos ítéletet egyre sem 
szabtak ki. Mivel mindany-
nyian bíztak az igazukban, 
nem akarták elhagyni az or-
szágot – tette hozzá.

Az idei tudománytörténeti 
konferenciával – mint Bács 
István alpolgármester (Fi-
desz–KDNP) köszöntőjében 
hangsúlyozta – megkezdő-
dött a városi megemlékezés 
az ’56-os forradalomra. Mint 
mondta, az érdieknek nem 
szokatlan, hogy a múzeum 
nagyszerű programokkal 
szolgál nemcsak az érdeklő-
dőknek, hanem a tudomá-
nyos élet képviselőinek is – 
és ez múlt kedden sem volt 
másképp.

’56 emlékezete négy 
világrészen

Bár a konferencia csak 
egynapos volt, a tetőtérben 
rendezett ’56-os kiállítást 
még október 10-ig megtekint-
hetik az érdeklődők: a Ma-
gyar Emlékekért a Világban 
Egyesület több mint negyven 
tablóját állították ki, ame-
lyek segítségével megtudhat-
juk, hogyan őrzik külföldön 
1956 emlékét. Mint Messik 
Miklós, az egyesület elnöke 
lapunknak elmondta, azt kí-
vánják bemutatni, milyen 
híre, jelentősége van 1956 
forradalmának a világban.

– A nyugatra menekültek 
rengeteg emlékét őrizzük. 
Szerte a világban csodálatos 
művészeti ábrázolások mu-
tatják be e kis nép heroikus 
küzdelmét. Szeretnénk, ha 

kiállításainkon keresztül 
látnák a fiatalok is, hogy mi-
lyen példát mutattunk sza-
badságszeretetből – hangsú-
lyozta az elnök.

Átadták a Teleki 
Sámuel-érmet

A harminckettedik alka-
lommal rendezett tudomány-
történeti konferencián átad-
ták a Magyar Földrajzi Tár-
saság és Érd városa által 
alapított Teleki Sámuel-ér-
met is. Mint Gábris Gyula 
professor emeritus, a társa-
ság elnöke emlékeztetett rá, 
a Balázs Dénes által alapí-
tott díjat első ízben 1991-ben 
adták át, és azok nyerhetik 
el, akik jelentős mértékben 
gyarapították a földrajz és a 
társtudományok ismereteit.

Idén Szilassi Péter, a Sze-
gedi Tudományegyetem Ter-
mészeti Földrajzi és Geoin-
formatikai Tanszékének do-
cense vehette át a díjat, aki 
kiemelkedő, saját szervezé-
sű és saját erőforrásaiból 
megvalósított kutatómunká-
ival három kontinens több 
mint két tucat országában 
(illetve hazánkban) végzett 
értékes tereptanulmányokat 
és tapasztalatairól rendsze-
resen beszámolt a szakmai 
és a szélesebb közönségnek 
is. A díjazott köszöntőjében 
úgy fogalmazott: az utazás 
is lehet értelmes életcél, ami 
akkor teljesedik ki, ha az így 
szerzett tudásunkat át is ad-
juk másoknak. Szilassi Pé-
ter kitért arra is, hogy gyak-
ran vendége a Magyar Föld-
rajzi Múzeumnak is, amely 
évről évre fejlődik.

– E fantasztikus szép kör-
nyezet nem alakulhatott vol-
na ki, ha nincs egy önkor-
mányzat, városvezetés, 
amely e mögött állna. Nem 
tudok olyan települést mon-
dani, ahol ennyire magáé-
nak érezné az önkormány-
zat is a múzeumot. Ez min-
denképp példaértékű – 
hangsúlyozta Szilassi Péter, 
aki köszönetképp könyve 
egy példányát adta át Bács 
István alpolgármesternek.

n ÁdÁm Katalin

Kubassek János négy világrész magyar emigráns tudósainak törté-
netét elevenítette fel

Szilassi Péternek Kubassek János, Bács István és Gábris Gyula adták 
át a Teleki-érmet
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Január végére kész a VMG új tornaterme

Ami t a továbbtanulásról tudni kell
Beiskolázási szülői értekezleteket tartottak múlt 
héten az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban. 
A telt házas tájékoztatókra nemcsak a szülők, 
hanem a felvételizni készülő diákok is eljöttek.

A szeptember 20-ai rendez-
vény a négyosztályos gimná-
ziumba készülő nyolcadiko-
soknak és szüleiknek szólt: 
ismertették a jövő tanév beis-
kolázási rendjét, az iskola ta-
gozatait, és az intézmény 
nyílt napjaira, tanulmányi 
versenyeire is felhívták a 
megjelentek figyelmét.

– Bár még távolinak tűnik 
a 2017/18-as tanév, a tovább-

tanuló diákoknak egész év-
ben erre kell készülniük, és 
tudniuk kell, hogy milyen el-
várásoknak kell megfelelni-
ük – hangsúlyozta lapunk-
nak Szilasné Mészáros Ju-
dit igazgatónő, aki kérdé-
sünkre elmondta azt is: az 
intézményben a megszokott 
tagozatok (általános, idegen 
nyelvi, matematika, biológia, 
kémia, humán) indulnak. 

Ezeket a szülői értekezleten 
a munkaközösség-vezetők 
mutatták be a szülőknek és a 
diákoknak, miután az igaz-
gatónő ismertette a gimnázi-
umra vonatkozó legfontosabb 
tudnivalókat, kiemelve a diá-
kok által elért tanulmányi és 
sporteredményeket.

– Fő profilunk a felsőfokú 
tanulmányokra való felkészí-
tés: diákjaink 94 százaléka 
tanul tovább felsőfokon. Érde-
mes megemlíteni, hogy tanu-
lóink 90 százaléka nyelvvizs-
gával hagyja el intézményün-
ket. Ezt az arányt tovább kí-
vánjuk javítani, hiszen 2020-

tól nyelvvizsga nélkül nem 
tanulhatnak tovább felsőfokú 
képzésben a diákok – hang-
súlyozta az igazgatónő, aki 
elmondta azt is: intézmé-
nyükben nagyon népszerű a 
nyolcosztályos gimnáziumi 
képzés is – ennek beiskolázá-
si szülői értekezletét egy 
nappal később, szeptember 
21-én tartották –, ami pedig a 
négyosztályost illeti, legtöb-
ben az angol szak iránt ér-
deklődnek, ahol 5–6-szoros a 
túljelentkezés. A németen 
2–3-szoros, a matematikán 
3,5–4,5-szeres, a biológián 
több mint háromszoros, a hu-
mán tagozaton 2,5–3-szoros, 
és a kémia tagozat iránt is 
egyre nagyobb az érdeklő-
dés. Ez nem véletlen: a VMG 

az országos rangsor 26. he-
lyén áll, a vidéki gimnáziu-
mok közt pedig a 12. helyen.

– A tavalyi tanévet diákja-
ink húsz százaléka kitűnő 
eredménnyel végezte. Az is-
kola tanulmányi átlaga 4,55, 
és nincsenek négy egész alat-
ti osztályátlagok. Ez annak 
köszönhető, hogy hozzánk az 
érdeklődő, tanulni vágyó gye-
rekek jönnek, pedagógusaink 
pedig felkészültek – jegyezte 
meg az igazgatónő. 

Szilasné Mészáros Judit 
beszámolt arról is, hogy az új 
tornaterem építése rendben 
zajlik, az iskola életét, min-
dennapjait nem akadályoz-
va, és január végén birtokba 
is vehetik a várva várt léte-
sítményt. n  Á. K.

Időkapszulában üzentek a jövőnek

Autó helyett zöld póni
Különleges látványban lehetett részük azoknak, 
akik szombaton kora délután a városi főbb útvo-
nalakon, illetve a főtér környékén jártak: egy lovas 
kocsit láthattak; rajta egy integető, hatalmas 
pingvin, három feldíszített, növendék fácska, no 
meg sok gyerek és felnőtt. A kocsit kerékpáro-
sok kísérték és egy idős hölgy, rollerrel, aki szinte 
végig bírta az iramot.

A kocsi, a pingvin, a kísé-
rők és a gyerekek mind Érd 
első autómentes rendezvé-
nyének résztvevői voltak. A 
hag yományteremtő ese-
ményt a Green Pony Nyelvovi 
és az ÖTHÉT Egyesület Pest 
Megyei Tagozata rendezte.

Az esemény fő helyszíne a 
városháza előtti tér volt: a fel-
állított színpadon a Tranzit 
zenekar szórakoztatta a kicsi-
ket és nagyokat, akiket a pá-
zsiton kézműves foglalkozá-
sokkal és játékokkal, az asz-

falton pónilovaglással és ke-
rékpáros ügyességi pályával 
vártak az önkéntesek, és aki-
nek kedve volt, a lovas kocsis 
kiránduláshoz is csatlakozha-
tott járgányával – ami bármi 
lehetett, az autót kivéve.

– Lovas kocsink bejárta 

Érd főbb útvonalait, és bár 
helyenként feltorlódott az 
autós forgalom, egy rossz 
szót nem kaptunk, sőt, úgy 
láttuk, sokan szimpatizál-
nak velünk – mondta lapunk-
nak Bada Zoltán, az ÖT-

HÉT Egyesület Pest Megyei 
Tagozatának elnöke, hozzá-
téve: remélhetőleg azok az 
autósok, akikkel találkoz-
tak, jövőre legalább arra az 
egy napra megválnak jár-
művüktől.

– Bár ez az első ilyen ren-
dezvény Érden, nagyon jó 
volt a hangulat, sokan eljöt-
tek – ezt már Paterson Ka-
talin, a Green Pony Nyelvovi 
intézményvezetője mondta 
lapunknak, akit arról is kér-
deztünk, milyen facsemeték 
kerültek a térre.

– Egy csörgőfát, egy gömb-
juhart és egy aprólevelű 
hársfát ültettünk el, gondo-
san megválasztva, hogy 
olyan fajták kerüljenek ide, 
amelyekből már van a téren, 
és a környezetbe illők legye-
nek. A fák gyökerénél elhe-
lyeztünk egy-egy időkapszu-
lát is, a részt vevő gyerekek 
és felnőttek jövőhöz szóló 
üzeneteivel – zárta szavait a 
főszervező.

A fák elültetésében Simó 
Károly alpolgármester (Fi-
desz–KDNP) is segédkezett, 
aki lapunknak hangsúlyoz-
ta: ez a rendezvény a legif-
jabb nemzedéket célozta 
meg, felhíva a figyelmüket 
arra, hogy apró lépésekben 
is lehet hosszú távon tenni 
környezetünkért.

A rendezvényt támogatta: 
Érd MJV Önkormányzata, 
Érd Médiacentrum, Polgár-
őrség Érd, ÉKFI, Szepes 
Gyula Művelődési Központ, 
Dominik kertészet, Négy Év-
szak papír-írószer, Roprint 
Racing Team, Folitext Bt., 
Isu lovastanyája, Marika 
kertészet. n ÁdÁm Katalin

Oviszüret
Mustkészítés, koncert, 

közös ebéd és sok-sok játék 
– ez volt a programja az 
Ófalusi óvoda tizenharma-
dik szüreti mulatságának, 
amit a hagyományokhoz 
híven szeptember utolsó 
szombatján rendeztek.

A várva várt mulatságra 
– amin nemcsak az ide járó 
ovisok, hanem minden ér-
deklődő részt vehetett – 
nemcsak a gyerekek ké-
szültek nagyon, hanem az 
óvó nénik is: apró vásárfiá-
kat, lekvárokat, kézimun-
kákat hoztak a jótékony 
célú vásárra, amelynek be-
vétele az óvoda alapítvá-
nyát gyarapította. A papri-
kás krumpli is közösségi 
munkával készült, a szülők 
és a dadusok segítségével. 
A sütés-főzés alapanyagait 
a papírgyűjtésből szárma-
zó pénzből teremtették elő.

– Szüreti mulatságunk 
egyrészt az óvoda és a csa-
lád kapcsolatának erősíté-
sét szolgálja, másrészt a 
néphagyományok őrzését. 
Ófaluban nagy hagyománya 
van a szőlészetnek, a szü-
retnek – ezt visszük tovább 
óvodai szinten – mondta la-

punknak Pócsiné Sivák Er-
zsébet tagóvoda-vezető. 

Senki ne higgye, hogy az 
oviban kézzel nyomkodják 
a szőlőt: itt minden szak-
szerűen történik, úgy, mint 
egy valódi szüreten, igaz, a 
mustot azonnal megisszák, 
bor nem készül belőle. A 
prést pályázati forrásból 
vették, a daralót a Hudák 
családtól kapták, egyedül 
szőlője nincs az óvodának, 
ezért aztán a szüreti mulat-
ságra az érkezőknek két 
fürt szőlő belépti díjat kel-
lett fizetniük, ami igazán 
nem nagy ár a többórás kö-
zös mulatságért. A mulat-
ság rendszeres vendége 
Pomázi Zoltán zenész is, 
aki nemcsak a gyerekek 
kedvenceit játszotta, ha-
nem a felnőttek kedves Boj-
torján-slágereit is.

– Én nem iskolába me-
gyek, hanem óvodába – 
mondta egy nyolc-tízéves 
fiú az anyukájának, a kéz-
műves asztal mellett. Való-
színűleg nem csak ő gondol-
ta úgy ezen a rendezvé-
nyen, hogy jó volna egy ki-
csit megint gyereknek lenni 
az Ófalusi óvodában. n Á. K.

Csörgőfát, gömbjuhart és hársfát is ültettek Simó Károly alpolgármester 
(jobbra) segédletével

Itt minden szakszerűen történik, úgy, mint egy valódi szüreten
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Balesetmegelőzés és drogprevenció

Az iskola rendőre
Idén is folytatódik Érden a 2008-ban megkezdett 
országos program, amelynek célja, hogy előse-
gítse a kisiskolások biztonságos, balesetmentes 
közlekedését és bővítse ismereteiket, valamint 
a gyerekek biztonságát veszélyeztető tényezők 
felderítése, megszüntetése.

Mint Kürti István, az Érdi 
Rendőrkapitányság közleke-
désrendészeti osztályának 
vezetője lapunknak elmond-
ta, minden, a programban 
részt vevő iskola egy-egy 
olyan rendőrrel tartja a kap-

csolatot, akinek valamilyen 
személyes kötődése van az 
adott intézményhez.

– Az iskolarendőr fontos 
feladata az iskola környéké-
nek közlekedésbiztonsági 
ellenőrzése: megfelelőképp 

vannak-e kihelyezve a táb-
lák, biztonságos-e a közleke-
dés, az átkelés a gyermekek 
számára. Ha a rendőr min-
dent rendben talál, az iskola-
kezdési, illetve az évzárót 
megelőző időszakban rend-
szeresen ellenőrzi, hogy az 
autósok figyelnek-e a diákok 
biztonságára. Az iskola-
rendőrök emellett bűn- és 
balesetmegelőzési, illetve 
drogprevenciós előadásokat 
is tartanak az intézmények-
ben. Fontos, hogy az így ki-
alakult személyes kapcso-
latnak köszönhetően az is-
kolarendőrökhöz nemcsak a 
tanárok, hanem a diákok és 
a szülők is bizalommal for-
dulhatnak – hangsúlyozta 
Kürti István, akitől megtud-
tuk azt is: az iskola rendőre 
programnak vannak mérhe-
tő eredményei is, hiszen a 
rendőrök munkájának kö-
szönhetően húsz százalék-
kal csökkent az iskolák kör-
nyékén bekövetkezett közle-
kedési balesetek száma.

Annak érdekében, hogy a 
legkisebbek is nagyobb biz-
tonsággal közlekedjenek, a 

program keretében minden 
iskolában a közlekedésbiz-
tonsággal kapcsolatos fog-
lalkoztató füzeteket (és egy-
egy tanítói segédkönyvet) 
osztottak, illetve osztanak 
szét ezekben a hetekben az 
iskolarendőrök. Elsőként a 
Batthyány iskolába látogat-
tak el, múlt szerdán: a legel-
ső óra előtt adták át a színes 
füzeteket az elsősöknek, 
akikkel el is beszélgettek ar-
ról, miért is annyira fonto-
sak az alapvető közlekedési 
ismeretek.

Ahogy az 1/a osztályosok 
lapunknak elmondták, ők 

még nem közlekedhetnek 
egyedül, igaz, van, akit nem 
szülő, hanem nagyobb test-
vér kísér. Hogy mire kell 
odafigyelniük, ha úton van-
nak, arra nem igazán tudtak 
válaszolni.

– Arra kell figyelni, hogy 
ne raboljanak el! Az autókra 
nem kell, mert nem szoktunk 
átmenni az úttesten – mond-
ta az egyik elsős.

Aki most még nem tudja, a 
programnak köszönhetően 
az is megtanulja majd, mik a 
gyalogos közlekedés legfőbb 
szabályai.

n ÁdÁm K.

A Batthyány elsősei is megkapták a közlekedési ismeretekről szóló 
füzeteket

Az iskolarendőrökhöz nemcsak a diákok, hanem a tanárok és a szü-
lők is bizalommal fordulhatnak

Dr. Vekerdy Tamás előadása Érden!

Belső szabadság
–Elég jó szülő, elég jógyerek
Október 10-én a népszerű

Nyitott Akadémia sorozat ke-
retében végre Érdre is elérke-
zik Dr. Vekerdy Tamás új elő-
adása, melyet az ország min-
den pontján vastapssal köszön
meg a közönség.
A Belső szabadság című elő-

adás igazi kincsesbányát je-
lent a szülők, pedagógusok,
lélektan iránt érdeklődők szá-
mára, hiszen a nevelés számos területét érinti, a Tanár
Úrtól megszokott széleskörű tájékozottsággal, lebilin-
cselő stílussal és fergeteges humorral.
Napjainkban sok minden a szabadságunkra tör, és

olyan korlátok közé szorít, amelyek között nem tudunk
természetes igényeinknek, meggyőződésünknek megfe-
lelően élni. Ilyen időszakban különösen fontos, hogy ki-
munkáljuk belső szabadságunkat, és létrehozzunk egy
olyan mikroközeget, amelyben úgy élhetünk-nevelhe-
tünk, ahogy érdemes, és többé-kevésbé megvédhetjük
magunkat és gyerekeinket a külvilág ártó hatásaitól.
Az előadás interaktív, tehát bőven lesz lehetőség véle-

ményt, tanácsot is kérni Vekerdy Tamástól.
A Nyitott Akadémia standján pszichológiai témájú

könyvek bő választéka várja az érdeklődőket kedvezmé-
nyes áron - köztük Vekerdy Tamás művei, melyeket a
szerző szívesen dedikál is.
Az október 10-i előadásra jegyek kaphatók online, a

www.nyitottakademia.hu oldalon, valamint személye-
sen, a Szepes Gyula Művelődési Központban. (X)
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Úszás

Kom oly kihívások előtt
Kiváló nyáron van túl az 

Érdi Úszó Sport Nonprofit 
Kft., hiszen a korosztályos 
országos bajnokságokon, 
valamint az ifjúsági Euró-
pa-bajnokságon is termel-
ték az érmeket, ám jövőre 
nagyon komoly versenyeik 
lesznek.

Ifjúsági Európa-bajnok-
ság az izraeli Netanyában, 
ifjúsági világbajnokság az 
amerikai Indianapolisban, 
Győrben európai ifjúsági 
olimpiai fesztivál, Budapes-
ten pedig felnőtt vizes világ-
bajnokság – ezeken jó esély-
lyel lesznek érdiek. Első 
versenyükön azonban há-
rom hét múlva vesznek 
részt, ekkor rendezik 
ugyanis Százhalombattán a 
Matrica Kupát, nem sokkal 
később pedig a felnőtt rövid-
pályás országos bajnoksá-
got ugyanitt.

– A mi versenyzőink ifi 
korosztályúak, de talán 
olyan szempontból köny-
nyebb lesz most a helyze-
tük, hogy az olimpia után a 
nagyobb versenyzők való-
színűleg pihenni fognak, ha 
el is indulnak, akkor sem 

lesznek teljesen felkészül-
ve, tehát értékes pontokat 
lehet elcsenni – nyilatkozta 
Selmeci Attila, az Érdi 
Úszó Sport Nonprofit Kft. 
mesteredzője, aki elmondta: 
az ob után Székesfehérvá-
rott és Budapesten, a BVSC 
Kupán indulnak majd, im-
már 50 méteres medencé-
ben, a cikluszáró versenyt 
pedig december közepén 
rendezik Győrben. Ám ezt 
megelőzően december ele-
jén Kanadában tartják a rö-
vidpályás világbajnokságot.

– Hargitay András szö-
vetségi kapitány bejelentet-
te, hogy egy-egy fiatalt is 
számításba venne. Mivel ne-
künk volt két kiváló teljesít-
ményünk, akik érmesek vol-
tak, így Barócsai Petra, 
Milák Kristóf, valamint Sós 
Dániel is számításba jöhet. 
– vélekedett Selmeci Attila.

Az érdi úszóknál voltak 
változások is a csapat ösz-
szetételében: távozott Teka-
uer Márk, aki a Dunaha-
raszti MTK-nál folytatja pá-
lyafutását.

– Nagyon sajnálom, mert ő 
volt a csapat egyik vezér-

egyénisége, aki sokáig a há-
tán vitte a szakosztályt. Ő az 
ifi Eb-n jobb eredményt sze-
retett volna elérni, ez úgy 
tűnt, sikerül is, végül nyolca-
dik lett a döntőben, ami való-
jában egy nagyon nagy do-
log, de ő maximalista, ezért 
úgy érezte, hogy ez számára 
nem elegendő és inkább más 
klubnál próbál szerencsét. 
Barátilag váltunk el, de az 
ajtónk nyitva áll előtte. Ha 
egyszer úgy gondolja, hogy 
visszajönne, akkor tárt ka-
rokkal fogadjuk – mondta 
Selmeci Attila.

Az FTC-től azonban érke-
zett a 21 éves Joó Sára, aki 
már felnőtt korú versenyző. 
Ő a sprintszámokban volt 
eredményes, legutóbb a 
nyári országos bajnokságon 
50 m háton és gyorson is 
bajnok lett.

– Amikor átjött hozzánk, 
úgy nyilatkozott, hogy több 
van benne és nem a sprint-
távokra, hanem inkább 100 
és 200 gyorsra szeretne 
koncentrálni, ebben kérte a 
segítségünket – zárta sza-
vait a mesteredző.

n Domonkos

Gyászolnak a bringások

Szo morú Érd Körbe
A városkerülő kerékpáros túra általában szí-
nes, zajos forgatag, ám ezúttal sajnos szürke 
és csendes volt. A 28. Érd Körbét megelőző 
estén jött a hír ugyanis, hogy Sólyom Lajost, a 
Sólyom Team vezetőjét, az Érd Körbe egyik ala-
pítóját biciklijén ülve gázolták el, s a helyszínen 
életét vesztette.

Sólyom Lajosról szinte 
minden érdi hallott már, 
aki valaha a városban bi-
ciklire pattant, hiszen üzle-
tébe százak vitték kerék-
párjukat ellenőrzésre, javí-
tásra. Az elmúlt években az 
ő nevéhez volt köthető az 
Érd Körbe legnagyobb táv-
ja, a 60 kilométeres útvo-
nal, amelyet éppen az autó-
mentes nap és a mobilitási 
hét kapcsán 60-ról 80-ra 
emeltek. Eredetileg úgy 
volt, hogy Sólyom Lajos ve-
zeti a mezőnyt, s ő is jelölte 
ki az útvonalat, ám amikor 
kiderült a tragédia, a szer-
vezők úgy döntöttek, hogy 
kihagyják ezt a távolságot. 
Ennek ellenére a Sólyom 
Team kerékpárosai úgy is 
megemlékeztek csapatka-
pitányukról, hogy egy 50 

kilométeres útvonalon láto-
gattak el arra a helyre, ahol 
a baleset történt.

A főtéri gyülekezőnél az 
eddig megszokott vidámsá-
got és színes forgatagot fe-
kete pólós szervezők és szo-
morúság váltotta fel. Csen-
geri Attila, az Érd Körbe 
főszervezője sem találta 
nagyon a szavakat a meg-
nyitón, de ez nem is csoda, 
hiszen kettejük barátsága 
több évtizedre nyúlik visz-
sza.

A résztvevők Máté Péter 
Elmegyek című számára 
rajtoltak el. A csendes me-
zőny az eddig megszokott-
hoz képest változtatott út-
vonalon, az Ercsi útról a te-
mető felé vette az irányt, 
innen jutottunk le az ófalusi 
pincesorra, ahonnan a Du-

Labdarúgás

Tov ábbra is hibátlan az Érdi VSE
Kellemetlen ellenfél otthonába látogatott az NB 
III nyugati csoportját vezető Érdi VSE. A TARR-
Andráshida SC hazai pályán mindenkire veszé-
lyes és nem adja könnyen a pontokat.

Nem indult jól a találkozó 
az érdiek szempontjából. A 
hazaiak már a negyedik 
percben megszerezték a ve-
zetést. A védők mögé behají-
tott bedobással Tóth László 
elfutott és a tehetetlen Ker-
tész Ferenc mellett lőtt a há-
lóba (1–0). Nem sokkal ké-
sőbb Kónya Benjámin előtt 
nyílt egyenlítési lehetőség, 
de lövését a hazai védő a gól-
vonalról vágta ki.

Az egyre inkább fölénybe 
kerülő érdiek a 27. percben 
szerezték meg egyenlítő ta-
lálatukat. Melczer Vilmos 
szöglete után kavarodás ala-
kult ki a hazai kapu előteré-
ben, a labda Bozsoki Imre 
elé került, aki a kapuba lőtt. 
A hazai hálóőr a gólvonalon 
túlról ütötte ki a labdát, de az 
asszisztens azonnal jelezte, 
hogy a labda bent volt (1–1). 
Az egyenlítő találat nagy vi-

hart kavart a hazai játéko-
sok körében, s a játékvezető 
csak sárgalappal tudta meg-
fékezni az indulatokat.

Az egyre magabiztosabb 
érdi csapat vezető találatá-
ra sem kellett sokat várni. A 
37. percben Kelemen Patrik 
beadására két védő mellett 
Csizmadia Zoltán ugrott 
fel fejelni. A labdát egyikük 
sem érte el jól, de a lecsorgó 
labdára az érdi középpályás 
csapott le és helyezte a ka-
puba (1–2).

A második félidőre meg-
nyugodtak a csapatok, az 
Érd megpróbálta a saját játé-
kát játszani, de ezt a hazai-
ak játékot tördelő futballja 
rendre megakadályozta. A 
félidő egyetlen gólszerzési 
lehetősége Csizmadia előtt 
adódott, de fejese a felső lé-
cet érintve hagyta el a játék-
teret. A vendéglátók játéka 
nem sokat változott az első 
félidőhöz képest, előrevágott 
labdákkal igyekeztek az ér-
diek kapuját veszélyeztetni, 
míg a vendégek okos, takti-
kus játékkal, semmit sem 
kockáztatva őrizték előnyü-

ket. A csapat erejét mutatja, 
hogy az elmúlt hetekhez ké-
pest gyengébb játékkal is 
megszerezte a három pontot: 
TARR-Andráshida SC–Érdi 
VSE 1–2 (1–2).

A kilencedik fordulóban, 
október 1-jén, szombaton 15 
órakor a Tatabánya FC csa-
patát fogadja az Érdi VSE az 
Ercsi úti Sportpályán.

n Harmat Jenő
MESTERMÉRLEG
Dobos sándor: Csalódott vagyok, mert nyerhető mérkő-
zést veszítettünk el. Masszív csapat az Érd és sok sikert kívá-
nok nekik, de ma nem érdemeltek győzelmet. Nekünk meg 
kell tanulnunk a kapu előtt határozottabbnak lenni, és akkor 
a szerencse is talán mellénk áll.
Limperger Zsolt: Nagyon kellemetlen csapat ellen játszot-
tunk, amelynek fő szándéka az volt, hogy tördelje a játékun-
kat, ez sikerült is nekik. Talán többet kellett volna játszanunk 
és akkor magabiztosabban nyerünk. Örülünk a nyolcadik 
győzelmünknek és ezt nem kell megmagyarázni.

Kiütés a kupában
Az Érdi VSE a megyei első osztályban érdekelt Taksony SE 
otthonában lépett pályára a Magyar Kupában, amely a 64 
közé jutásért zajlott. Limperger Zsolt csapata könnyed, 6–0-s 
idegenbeli győzelmet aratott, miután Balázsovics Máté mes-
terhármassal, Kelemen Patrik két góllal, Melczer Vilmos pedig 
egy találattal járult hozzá a sikerhez.

A érdiek célja a győzelmi sorozat folytatása volt
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na-part téglagyár felőli ré-
szénél tartottunk egy pihe-
nőt. Majd a gátról tértünk 
vissza a Fő utca–Felső utca 
szakaszra, s a Kálvin téren 
tartottuk a második pihenőt 
(itt váltak le a 12,5 kilométe-
res távot választók), majd az 
aluljárón keresztül a Vörös-
marty Mihály Gimnázium 
felé vettük az irányt, ahon-
nan a Thököly Imre utcától a 
Szent István útig, onnan a 
Könyves Kálmánig men-
tünk. A Tárnoki úton csatla-
koztunk a Késmárki, Kalota-
szegi, Szendrői útvonalra, 
majd a Szovátai–Sóskúti út 
találkozásánál pihentünk 
meg utoljára. A Törökbálinti 

útról fordultunk a Felsővöl-
gyi–Alsóvölgyi útra, ahon-
nan egészen a Porcsinrózsá-
ig tekert a mezőny. Az érdli-
geti vasútállomástól a Bala-
toni útig mentünk, s innen 
ért vissza a mezőny Érd főte-
rére, ahol a megszokott zsí-
ros kenyér fogadott a hami-
sítatlan lilahagymaillattal 
és -ízzel.

Amikor beértünk, a pro-
fik, az 50 kilométeres távot 
választók már hazafelé vet-
ték az irányt, hiszen bár a 
rendezvény újfent jól sike-
rült, Sólyom Lajos tragédiá-
ja szinte minden résztvevőt 
megérintett.

n Domi

Mindenkit megrázott Sólyom Lajos tragikus halála  Fotó: Boros Sándor

Kézilabda

Győ  ztes rangadó az első hazai meccsen
27–20-as győzelemmel debütált hazai pályán az 
NB I 2016/2017-es kiírásában az ÉRD női kézilab-
dacsapata, amely a Vácot győzte le a második 
fordulóban.

Nem volt sokáig kérdéses, 
hogy ki irányítja az ÉRD–
Vác találkozót, hiszen Mi-
reya González két, Andjela 
Bulatovics és Mariama 
Signaté egy-egy góljával 
igen hamar 4–1-re ellépett 
az ÉRD. A folytatásban a ti-
zenötödik és a huszadik 
perc között a dunakanyari-
ak feljöttek döntetlenre is, 
annak köszönhetően, hogy 
több hétméterest is értéke-
sítettek, valamint az ÉRD 
kétszer is emberhátrány-
ban játszott. Ám amint ki-
egészült Szabó Edina 
együttese, vissza is állt a 
különbség, a szünetben 13–
10 volt az állás. Még a ne-
gyedórás pihenő előtt Te-
mes Bernadettet piros lap-
pal kiállították, amikor 
Andjela Bulatovics betöré-
sénél a montenegrói irányí-
tót lekönyökölte.

A fordulás után Klivinyi 
Kinga két, Mireya González 
egy góljával 16–11-re lépett 
el az ÉRD, ám a váci kapus-
nak, Barbara Arenhartnak 
és Sonja Basicnak köszön-
hetően ismét feljött egy gólra 
Szilágyi Zoltán csapata. 

Ám ez volt az utolsó momen-
tum a mérkőzésen, amikor 
úgy tűnt, szoros lesz a vége, 
hiszen 16–15 után a folyta-
tásban nem tudott zárkózni 
a Vác, az ÉRD Barján Bian-
ka zsinórban szerzett négy 
góljával meglépett négy-öt 
gólra, a végjátékban pedig 
egyik csapat sem erőlködött, 
a 27–20-as végeredményt 
Fekete Bozsana állította be.

– Nagyon készültünk erre 
a meccsre, mert a bajnokság-

ban ez volt az első hazai mér-
kőzésünk. Mindenképp sze-
rettük volna a közönséget 
egy jó játékkal megtisztelni. 
Végig küzdöttünk, büszke va-
gyok a csapatra, mert egysé-
gesen tudtunk játszani – ér-
tékelt Kisfaludy Anett.

– Gratulálok az ÉRD-nek. 
Náluk minden jól működött, 
jól játszottak. Mi pedig ma 

csak játszottunk, teljesít-
ményt nem tudtunk belevin-
ni. Hiszem, hogy a Vácban 
nagyon sok tehetséges játé-
kos van, biztos, hogy ez ké-
sőbb ki fog jönni, de ma ezt 
nem tudtuk megmutatni – 
mondta a brazil világklasszis 
jobbszélső, Alexandra do 
Nascimento a mérkőzés utá-
ni sajtótájékoztatón. n D.B.

MESTERMÉRLEG
Szabó Edina: – Örülünk a győzelemnek, hiszen egy nagyon 
nehéz mérkőzésre készültünk. Gratulálok a csapatomnak, 
nagyon sok embert ki lehetne emelni, de azt hiszem, hogy 
ez igazi csapatmunka volt. Sokan kaptak lehetőséget, Janu-
rik Kinga visszatérése pedig egy különleges teljesítmény 
volt. Köszönjük neki, hogy vállalta a játékot, így teljes a csa-
pat!
Szilágyi Zoltán:  – Gratulálok az ÉRD-nek, megérdemelten 
tartotta otthon a két pontot, mi szinte a teljes hatvan percen 
keresztül tudásunk alatt játszottunk. Amiket megbeszél-
tünk, azokat nem tudtuk megvalósítani, talán a második 
félidő elején volt egy olyan szakasz, amikor összeállt a véde-
kezésünk, labdaszerzésekből tudtunk lerohanás-, indításgó-
lokat lőni. Talán Barbara Arenhartot tudom kiemelni, mert az 
ő kapusteljesítménye megfelelő volt.

A Vácon is megforduló Barján Bianka négy gólt szerzett korábbi csa-
pata ellen

GYERE EL, ÉS SZURKOLJ VELÜNK!

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

WWW.FACEBOOK.COM/HANDBALLERDWWW.HANDBALLERD.HU
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A legnagyobb öröm számunkra, ha egy 
hányatott sorsú állat végre biztos, szerető 
gazdájára, új családra lel. Arra biztatunk 
minden kedves gazdijelöltet, válasszon 
magának olyan kedvencet, akinek befoga-
dásával még egy életnek ad lehetőséget, 
hiszen a helyére újabb rászoruló kerülhet. 
Semmi sem ér fel egy sokat szenvedett ku-
tya vagy cica hálájával, szeretetünket 
százszorosan viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Paulinát vagy Pan-
nát, vegye fel a kapcsolatot az Alapítvány 
munkatársaival. Telefon: 06 30 276 6071 
vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt 
pedig megtalálja a www.siriusalapitvany.
hu weboldalon. 

Gaz   dikereső

Paulinát soványan, bogáncsosan találták testvé-
rével együtt. Mindketten lányok, valószínűleg kö-
zepes termetűre nőnek. Paulina vidám, játékos, 
4–5 hónap közötti kölyök, még sok foglalkozást és 
nevelést igényel.

Panna 5 év körüli, kedves, szeretetéhes, békés, kis-
közepes termetű, ivartalanított szuka kutyus.  
Rossz körülmények közül került a gondozásunkba, 
mostanra egészséges és hálás természetű lett, más 
kutyákkal is jó a viszonya.

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

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)
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FŐÁLLÁS & DIÁKMUNKA
∙ M0KÖRGYŰRŰN

INGYENES CÉGES BUSSZAL
ÉRDRŐL, DIÓSDRÓL ÉS

TÖRÖKBÁLINTRÓL

∙ CAMPONAMELLETT

∙ ÚJBUDA CENTERNÉL
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

•magaskereseti lehetőség
• béren kívüli juttatások:
Erzsébet-utalvány, útiköltség-térítés,
szezonális rendkívüli jutalom

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-437, 06-31/780-8441 Izrael József

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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APLT lapcsoport ingyenes lapokat értékesítő szegmensemédiaaján-
latának értékesítésére bővíti csapatát, amelyhez új kollégákat keres.

Kínált pozíció:

médiatanácsadó
Feladatok:
• komplex médiaajánlat bemutatása és értékesítése, cégek, vállalko-
zók és intézmények számára
• széles körű, az ügyfél igényeinek legmegfelelőbb ajánlat összeállítása
• ügyfelekkel való kapcsolattartás, szakmai tanácsadás
• ügyfélkör ápolása és bővítése
• személyes tárgyalások szervezése és lebonyolítása

Amit leendőkollégánktól elvárunk:
• középfokú végzettség
• tárgyalóképes kommunikáció
• üzletiesmegjelenés
• eredmény- és ügyfélorientáltság
• önállómunkaszervezés
• saját gépjármű
• hirdetési piacon vagy médiatermék direkt értékesítésében szerzett
tapasztalat előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál

Amitkínálunk:
• előkészített prezentációs és egyéb értékesítést támogató anyagok
• aktív segítség az értékesítésben
• tréningek, szakmai továbbképzések

Amennyiben a fenti feltételeknekmegfelel és alkalmasnak érzimagát
a feladatok ellátására, kérjük, juttassa el fényképes szakmai önélet-
rajzát az allas@erdiujsag.plt.hu e-mail címre.

Keretes hirdetésekkel kapcsolatban  
várjuk érdeklődését az  

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

telefonszámon.
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ÁLLAT - NÖVÉNY

Állatorvos-házhozjáró. Érden.
Főleg kutyák részére: védőoltá-
sok, gyógykezelések stb. Tele-
fon: 06-20-2166-979.

VÁLLALKOZÁS

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 06-20/9317-114, 06-23/74-05-01

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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Kertépítés-fenntartás, sövénynyírás,
térburkolás, gyeptelepítés,

öntözőrendszerek.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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BÚTOR

Íróasztal (hagyományos irodai)
jelképes árért elvihető Érdről.
06-20/391-36-01.

Érden eladó különféle asztalok,
székek, bútorok, 2db mosógép.
Telefon: 06-23/391-040.

ÁLLÁST KERES

Friss nyugdíjas technikus elfog-
laltságot keres jogosítvánnyal,
gyakorlattal. Sokféle dolog ér-
dekel. 06-20/927-5520

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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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN

Több mint 30 éve. Beállítások is.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós

40
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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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KastélyoK, KúriáK
berendezésére

külföldi magas áron vásárolok festményeket,
borostyánokat, ezüst tárgyakat, teljes

hagyatékot, varrógépeket, szerszámokat.
T.: 70/946-00-29

robertosilverkft@gmail.com
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 40
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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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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

Kertápolást, kertépítést, öntöző
rendszerek telepítését válla-
lom. Szőnyi Levente mezőgaz-
dasági mérnök. 70/526-95-35

Takarítást vállalunk 10%-os éves
kedvezménnyel közületeknek
is! Nyugdíjasoknak 27% ked-
vezmény. 06-30/318-21-73.

Mindenféle ács és kőműves mun-
kákat, kémények-kerítések épí-
tését, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43.

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 39
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ANTENNASZERELÉS–KÁBELTVJAVÍTÁS
06-30/9545-174
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OKTATÁS

Matematika, fizika korrepetálást
vállalok. Elsősorban 7. és 8. osz-
tályos tanulók jelentkezését vá-
rom, akiket érettségiig kísérhe-
tek. Házhoz megyek. Első óra
ingyenes. 06-70/9-410-775.

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 39
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ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érd központjában külön álló szo-
ba kiadó 45E Ft rezsivel. T:06-
20-328-88-86.

Minden féle kerti munkát, kaszá-
lást, gyümölcsfa, szőlő gondo-
zást vállalok. 06-30/682-44-31.

VEGYES

Zöldséges rekeszek, piaci kellé-
kek, mérlegek, MTZ traktorház
alkatrészek, szerszámok. Ár
megegyezés szerint. 06-23/
382-367, 06-20/344-74-66, 06-
20/806-17-38.

ALBÉRLET KERESÉS

Érd és környékén 30-40 m2-es,
összkomfortos KIADÓ lakást/
kisházat keresek rezsivel együtt
max. 60.000,- Ft-ért. Telefon:
06-20/220-1783

HÁZTARTÁS

az alábbi – alig használt,- jó állapotban
lévő eszközök, ill. berendezések:

- kisgyermekbútorok (járóka,
etetőszék-asztal, pelenkázó, székes íróasztal)
- ágyneműtartós, egyszemélyes heverő,
ágykeretmatraccal, 140x190-es ágybetét
- rajzgép (robotron REISS perfekt)
- gázkazán (VaillantVK 26/4-1XE)
- 4 személyes előteres családi sátor
- gumicsónak (2 személyes, Delta Boat PR285)
- PB-gázpalack 15,5 kg-os
- égőfejes turista gázfőző tartalékpalackkal

ELADÓK

Érdeklődni: 06-23/378-734
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TELEK

Érden gazdasági övezetű, 750
nm-es telek tulajdonostól ela-
dó. 06-30/210-11-61.

GYÜMÖLCSLÉ
ÉSLEKVÁRVÁSÁR!
100%-os natúr préselt
ALMALÉ, ŐSZILÉ-ALMÁVAL és
MEGGYLÉ-ALMÁVAL 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPER- és MEGGYLEKVÁR
termelői áron megvásárolható!
Dédanyáink recepteje alapján

Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!
Csupa-csupa vitamin! Ingyenes házhoz szállítás.

T:30/2721769, fInoMGYuMoLCSLE.hu
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INGATLAN

Besnyőn 2 szobás, jó állapotú,
szigetelt családi ház eladó, 600
nöl-es telekkel, kút, gyümölcs-
fák, szőlő, gazdasági épület, ga-
rázs. 9,3 millió Ft. 30/310-9120.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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INGATLAN

Panorámás, összközműves építé-
si telek kis házzal: 21 mFt (Cser-
fa u.) vagy liftes, kétszobás la-
káscsere +12mFt: részletfize-
tésre. is! 06-30/915-2950.

Életjáradékért ingatlant vásárol-
nék. Minden megoldás érdekel.
06-30/9-515-1-07.
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2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Azárak szeptember1-től akészleterejéigérvényesek, azáfát tartalmazzák.

Homlokzati rendszer akció!
„Ha az ár mellett… Aminőség is számít!”

10 év rendszergarancia –Kiemelkedő ár-érték arány–
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat –Hatalmas raktárkészlet

További akciónk: www.concordia-therm.hu

8 cm 2355 Ft/m2

10 cm 2685 Ft/m2

12 cm 3015 Ft/m2

Grafitoshomlokzati
hősziGetelőrendszer

1,5mm vakolattal

lokzatihősziGetelőrendszer
1,5mm vakolattal

5 cm 1673 Ft/m2

6 cm 1818 Ft/m2

7 cm 1963 Ft/m2

8 cm 2108 Ft/m2

10 cm 2398 Ft/m2

12 cm 2688 Ft/m2

14 cm 2978 Ft/m2

16 cm 3268 Ft/m2

18 cm 3558 Ft/m2

20 cm 3848 Ft/m2

λD=0,039W/mk!

λD=0,031 W/mk

5 cm 345 Ft/m2

7,5 cm 549 Ft/m2

10 cm 689 Ft/m2

UD0,6132Ft/fm
CD0,5179Ft/fm

táblás ásványGyapot

Gipszkarton
profilok

14 cm 3345 Ft/m2

16 cm 3675 Ft/m2

18 cm 4005 Ft/m2

20 cm 4335 Ft/m2

CD0,6196Ft/fm
UW750,6239Ft/fm
CW750,6290Ft/fm
UW1000,6299Ft/fm
CW1000,6339Ft/fm

EGÉSZSÉG

Fogyás éhezés, és mozgás nélkül.
Próbálja ki, a forradalmian új
termékünket!
www.blaci.sevenpoint2.com

ÁLLÁST KÍNÁL

A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres

ÖNTÖDEI GÉPEKRE
BETANÍTOTT

munkakörbe.

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-30/856-9798 Koós Csaba

Jelenkezni személyesen:
Kludi Szerelvények Kft.

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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Érdi fatelepre

sofőrt
keresünk.

OKJ-s targoncás
képzettség előny.

Fényképes
önéletrajzokat a

zsofa@zsofa.hu
e-mail címre várjuk.
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
22
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Személy- és vagyonőr
OKJ-s tanfolyam indul Érden

Október 08-án.

06-30-948-26-46
Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu
Engedélyszám:

E-000160/2014/A001

Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261
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Érdi szabászatra nem-
dohányzó női munkaerőt
keresünk 35–50 év között.

Elvárás: szabászati és varrási gyakorlat.
Munkahely: Érd-Parkváros.

Érdeklődni az alábbi telefonon lehet:
30/4474235

Érdi cég keres főállású, nemdohányzómunkatársat
tűz-, munkavédelmi
technikusi állásra.

Előírás: középfokú 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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kőműves vagy építkezésben
és karbantartásban jártas

munkaerőt
Érd és környéki munkavégzéssel.
Feltétel a szakmunkás végzettség, több
éves gyakorlat és önálló munkavégzés.
Bejelentett teljes munkaidős állás.

Bérezés: fix alapbér és teljesítmény alapján.

Építőipari cÉg keres

Érd.: 30-9660-330; 30-417-3920
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Érdi, forgalmas sörözőbe
PULTOSHÖLGYEKET

keresünk, akár heti 1-2 napra is.

Tel.: 06 20/331-3276 40
05
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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

munkatársak jelentkezését várjuk.
T: 06-20-417-1665 39
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Érd parkvárosi zöldség-gyümölcs üzletünkbe
dolgozni akaró, megbizható, munkájára igényes
szakképzett eladókat felveszünk.
Önéletrajzokat a következő e-mail cimre kérjük:
eladotfelvesszunk@gmail.com

06-30/5- 972-999
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Budafoki barkácsáruház állást
hirdet a következő pozíciókra:
segédmunkás, faipari gépmun-
kás, lapszabász, fóliázó. Tapasz-
talattal nem rendelkezők je-
lentkezését is várjuk. Jelentke-
zés:+36309496441

Tető készítéséhez ácsokat-betaní-

tott ácsokat felveszek. Telefon:

06-30/563-55-44.

Gumiszervízbe munkatársat ke-
resünk, Érden. T: 20/99-66-393.

REDŐNY

Méretre, garanciával

Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 40
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Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.
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A városért és az itt élőkért imádkoznak szombaton

Élő  rózsafüzér köti össze Parkvárost Ófaluval
Idén október 1-jén, szombaton, immár hetedszer 
indulnak zarándoklatra azok, akik keresztényként 
a szívükön viselik településünk és a környéken 
élő emberek sorsát, s készek arra, hogy egy 
egész napos közös séta folyamán együtt imád-
kozzanak.

Élő rózsafüzér zarándok-
latot először Bécsben szer-
veztek 2003-ban. Az ötlet 
Andreas Schätzle atyától 
származik, aki a helyi város-
misszióra készülve, Bécs kö-
rüli zarándoklatsorozatot 
szervezett. Később erre a 
mintára 2007-ben Budapes-

ten is megrendezésre került 
ez a zarándoklat, majd ezt 
követően Mag yarország 
több települése is bekapcso-
lódott. Érden hét évvel ez-
előtt került sor az első Élő 
rózsafüzér zarándoklatra és 
azóta minden esztendőben 
több száz keresztény csatla-

kozik a 17 kilométeres, imá-
val egybekötött sétához.

Az idei zarándoklat részt-
vevői szombaton reggel fél 
nyolckor indulnak Parkvá-
rosból, a LEA Otthon elől, a 
Bádogos és Festő utca sarká-
ról. Majd a Bem téri Szent Ist-
ván plébánián együtt vesz-
nek részt az első állomás kö-
zös elmélkedésén, ezután, 
tetszés szerint, két ágra válik 
szét a menet. A gyaloglók 
egyik része előbb Teréz anya 
nővéreinek rendháza felé 
tart, majd a Fundoklia-völ-
gyön áthaladva, a Tuscula-
numi Szent Szűz-templomba 
érkezik meg még a délelőtt 
folyamán. Itt alkalmuk lesz a 
templomi padokban megpi-
henni, s a közös imák után az 
újtelepi Rózsafüzér plébánia 
felé folytatják útjukat.

A zarándoklat másik ága 
a kettéválást követően a Re-
gina Mundi ciszterci apátság 
felé veszi útját. A séta során 
megállnak még a görögkato-
likus parókián, a postástele-
pi Kármelhegyi és az érdli-
geti Nagyboldogasszony 
templomnál is. A délután fo-

lyamán a zarándoklat mind-
két ágának résztvevői az 
Alsó utcai Jézus Szíve plébá-
nián egyesülnek, s a közös 
imát követően innen már 
együtt folytatják útjukat az 
Élő rózsafüzér utolsó állo-
mására, az óvárosi Szent Mi-
hály-templomba. Itt 17 órai 
kezdettel Spányi Antal me-
gyés püspök tart majd szent-
misét. A püspöki misét köve-
tően agapéra várják a za-
rándokút résztvevőit és min-
denkit, aki esetleg útközben, 
vagy egy-egy állomáshelyen 
csatlakozik a menethez. Aki 
ugyanis úgy érzi, hogy nem 

képes legyalogolni a 17 kilo-
métert, rövidebb szakaszhoz 
is csatlakozhat.

További információ: www.
erdirozsafuzer.hu

n Bálint Edit

Különjárat
A Volánbusz szombaton 
„Rózsafüzér zarándoklat” 
felirattal különjáratot indít 
reggel és este Ófaluból 
Parkvárosba. A járat a fel-
ajánlott adományoknak 
köszönhetően, ingyene-
sen szállítja a résztvevőket.

Érden hét évvel ezelőtt került sor az első Élő rózsafüzér zarándoklatra

Több templomban is megpihenhetnek a zarándokok (Fotók: erdiro-
zsafuzer.hu, Velicsek László)
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