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SEGÍTÜNK A KARÁCSONYI
FELKÉSZÜLÉSBEN!

FÉNYKÉPEKRE, 
NAPTÁRAKRA, 
FOTÓKÖNYVEKRE, 
DEKORÁCIÓKRA

f é n y k é p e k  &  f a n t á z i a

Egyed i  a jándékok  sa já t  fo tó ibó l .  

500 Ft
AJÁNDÉKKUPON

www.kepmuves.hu Diósdi Interspar üzletsor
Tel.: 70-409-2049

(Ez a kupon 500 forint kedvezményt biztosít legkésőbb 2016 december 20-ig online, vagy üzletben leadott 
2000 forint feletti vásárlásokra. A kedvezményt a kupon bemutatásával fizetéskor írjuk jóvá. Egy rendeléshez 
csak egy kupon, vagy egyéb kedvezmény érvényesíthető.)
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2030 Érd, Balatoni út 1/E
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
(5–50 év garancia)

1480 Ft/m2-től
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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TETő-ZSindEly
SZaküZlET

„Aki éhes, meg kell etetni, a ruhátlant fel kell öltöztetni!”
Interjú Horváth István misszionáriussal n 4–5. oldal

XXVI. évfolyam, 48. szám    2016. december 14.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Kis  karácsonyi fenyőfamustra
Megjelentek az utcákon az első fe-

nyőfák. A választék nagy, az árak 
pedig nem változtak tavaly óta. Ami 
rossz hír: lehet, hogy a kisméretű 
lucfenyőkből kevesebb lesz az idén. 
Régebben a Mikulással együtt jött, 
idén csak a harmadik adventi gyer-
tyával, de annál nagyobb választék-
ban: luc, ezüst, nordmann, douglas, 
félméteres gömböcske, négyméteres 
óriás, földlabdás és vágott, minden 
mennyiségben – csak győzzünk vá-
logatni. A luc illatos, de hamarabb 
lehullik, az ezüst rendkívül dekora-
tív, a nordmann pedig nagyon soká-
ig megőrzi a szépségét, persze ezek 
a legdrágábbak is. Nem véletlenül. 
Ha túl vagyunk a vásárláson, érde-
mes egy kis figyelmet fordítani a fa 
tárolására is: tartsuk kint a hideg-
ben, és a hálót csak 24 órával díszí-
tés előtt vegyük le róla. Ha fagyos az 
idő, díszítés előtt egy nappal hozzuk 
be, hogy kiengedhessenek az ágai.
 n 19. oldal

Túlélni a hideget

A december a szociális ágazatban krízisidőszak. Nem 
az ünnep, hanem a megfeszített munka ideje. Egy 
délután elkísértük körútjára az utcai szociális mun-
kást, és ott voltunk az éjjeli menedékhely esti megnyi-
tásánál is. Krízisriport.  n 3. és 17. oldal

Modern Városok

December 5-én rendkívüli ülést tartott Érd Megyei 
Jogú Város közgyűlése, amelyen a képviselők és a 
nyilvánosság részletes tájékoztatást kapott a Modern 
Városok program aktuális állásáról és a tervezett fej-
lesztések készültségi fokáról.  n 7. oldal

Az ÉRD a legjobb!

Pest Megye Önkormányzata az ÉRD női kézilabdacsa-
patát választotta az év legjobb Pest megyei egyesüle-
tének. A Megyeházán megrendezett Sportkarácso-
nyon az elismerést Tekauer Norbert klubelnök és Ta-
kács Kitti vették át.  n 21. 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
URBÁN JONATÁN, Ifjúsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn 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, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;  
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-366-104;  
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
Telefon: 06-23-366-105;  
e-mail: szolgalat@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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Krízisriport

Túl élni a hideget, a magányt, a kiszolgáltatottságot
A december a szociális ágazatban krízisidőszak. Nem 
az ünnep, hanem a megfeszített munka ideje. Egy dél-
után elkísértük körútjára az utcai szociális munkást, és 
ott voltunk az éjjeli menedékhely esti megnyitásánál is, 
így bepillanthattunk a hajléktalanok és az őket ellátók 
mindennapjaiba.

Vannak, akiknek a decem-
ber szóról nem a karácsony 
jut az eszükbe, hanem ez: 
túlélni. Legfőképp a hideget. 
Érden sokan vannak azok a 
hajléktalanok, akiknek van 
ugyan fedél a fejük felett, de 
gyakran rosszabb körülmé-
nyek közt élnek, mint a lan-
gyos aluljárókban éjszakázó 
társaik, ahol mégiscsak 
megakad rajtuk a szem és 
adakozik a kéz.

Az érdi „rejtett” hajlékta-
lanokra még a szomszédjaik 
is ritkán figyelnek fel. Néha 
kiosonnak ételért, italért, 
„üvegeznek” vagy más „kin-
cseket” gyűjtenek, amúgy a 
házuk csöndes, előfordul, 
hogy nincs áram, így még a 
lámpa sem ég. Néha felbuk-
kan egy-egy rokon vagy is-
merős (aki sokszor csak a 
kertkapuig jön), de leggya-
koribb látogatójuk az utcai 
szociális munkás. Ő hoz ebé-
det, ha kell, kiváltja a gyógy-
szert, elmegy a levelekért, 
kihívja az orvost, szervezi 
az elvonót, a kórházat. Na-
ponta felírja, kihez kell men-
ni, mit kell intézni. Az idős 
Jenő bácsi tegnap elesett, 
jobban van-e már? Jelzés ér-
kezett, hogy egy asszony el-
tűnt – meg kell keresni az 
élettársát, igaz-e a hír. D. 
nem vette át vasárnap az 

ebédjét, nem veszi fel a tele-
font, meg kell nézni, nem 
esett-e baja.

A három példa nem légből 
kapott – egy hideg december 
eleji délután Varga Mónika 
utcai szociális munkással e 
három címre látogattunk el 
– igaz, csak Jenő bácsit ta-
láltuk otthon.

– A legfontosabb, hogy 
nem szabad ítélkezni – hang-
súlyozza az autóban Móni-

ka, aki fogta már éjjel ön-
gyilkosságra készülő férfi 
kezét, fuvarozott a tatabá-
nyai kórházba szenvedély-
beteget, látott borzalmas 
sorsokat, és néha-néha hap-
py endet is. Ez a délután 
azonban nem tartozott a vi-
dámak közé. Jenő bácsit a 
rendezett házak közt meg-
bújó, hétvégi épületnek csak 
jóindulattal nevezhető házi-
kóban látogattuk meg. Az 
ajtó nehezen záródik, a sö-
tétbe burkolózó konyha, ve-
randa és fürdő hideg, csak a 
szobát fűti a beteg. Az esés-

ből már gyógyul, bár kimoz-
dulni még nem tud, Mónikát 
kéri meg, vegye fel a levelét a 

postán. A fekélyére panasz-
kodik – mint mondja, három 
napja nem evett, semmit sem 
kíván. Mónika meghallgatja, 
kéri, hadd hívjon orvost, de 
Jenő bácsi csak a fejét rázza, 
a gyógyszereit mutogatja – 
minek ide az orvos! –, inkább 
két kefirt szeretne. Mónika a 
közeli boltban bevásárol, és 
megígéri, holnap ismét be-
néz. Kérdésemre, hogy gyer-
mekes családokkal foglalko-
zik-e, határozott nemmel 
válaszol.

– Az nem a mi hatáskö-
rünk. Gyermek nem élhet az 
utcán. Terhes hajléktalan-
nal viszont már találkoztam 
Érden. Sajnos, nem tudtunk 
rajta segíteni – nem volt haj-
landó otthonba menni. Végül 
elment innen Budapestre, 
ahol könnyebb eltűnni – csó-
válja a fejét, hozzátéve: nem-
csak az időseket sújtja a haj-
léktalanság, hanem a fiata-
lokat is; főleg a drogproblé-
mákkal küzdőket. Őket meg-
próbálják rábeszélni a kü-
lönféle kezelésekre – néha 
sikerrel.

Az utcai szociális mun-
kás nemcsak lelki támoga-
tást nyújt: segít kitölteni a 
hivatalos papírokat, tűzifát 
igényelni, ha kell, kimossa 
az ügyfelek ruháit is. Az 
irodában, ahol Mónika és 
kolléganője minden hétköz-
nap félfogadást tart, van 
egy kis fürdőszoba is, mo-
sógéppel felszerelve. Ezt 
mindenki használhatja. 
Szendvicseket, forró teát, 
péksüteményt is felszolgál 

ilyenkor a betérőknek – 
van, hogy tízen is üldögél-
nek a parányi helyiségben. 
Ottjártunkkor hárman vol-
tak éppen: egyikük Zoltán, 
a ritka „sikertörténet”. A 
korábban hajléktalan férfi-
nak ma már állása van: kar-
bantartó az önkormányzat-
nál. A várostól jelképes ösz-
szegért bérel egy pici házi-
kót, van tehát hol laknia. 
Mégis visszajár az irodába: 
elhozza az újságot az ön-
kormányzattól, beszélget 
egy kicsit.

A huszonegy éves Gergő 
három éve van az utcán. 
Szülei elváltak, édesapja be-
teg, édesanyja az életmódja 
miatt mutatott ajtót neki.

– Betöltöttem a tizennyol-
cat, és elkezdtem leépülni. 
Mit tagadjam, belekevered-
tem dolgokba – meséli a fia-
talember, hozzátéve: a szüle-
it látogatja, moshat, füröd-
het, ehet náluk, csak épp az 
éjszakák… Azok nehezek, 
főleg, ha a szállón telnek. 
Most Gergőt ritka szerencse 
érte: egy volt sorstársa segí-
tett rajta. Laci dolgozik, a fi-
vére házában él, és nemcsak 
albérleti szobát ajánlott fel, 
de még munkát is szerzett 
Gergőnek. A fiatalembernek 
a jövőre nézve nagy tervei 
vannak: ápoló szeretne len-
ni. Gerincbeteg emberek 
gondozására specializálód-
na, így segíthetne a munka-
helyi balesetben lebénult 
édesapján is – magyarázza 
csillogó szemmel.

(Folytatás a 17. oldalon.)

A hajléktalanságból is van kiút. Előfordul, hogy két sorstárs segíti 
meg egymást
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Beszélgetés Horváth István misszionáriussal

Has znossá válni a világban
Erdésznek tanult, de csak hét évig dolgozott a szakmá-
jában. Utána volt faátvevő, festményárus és bútorkészí-
tő, mígnem rátalált arra a nemzetközi keresztény alapít-
ványra, amelynek célja és tevékenysége megegyezik 
saját hitvallásával. Horváth Istvánnal az isteni elhívás-
ról beszélgettünk.

n Bálint Edit

– Csaknem két évtizede 
teljesít szolgálatot az érdi 
székhelyű Onezimusz Alapít-
ványnál. Mit jelent a nevük?

– Onezimusról a Bibliá-
ban olvashatunk. Nevének 
jelentése: hasznos. Szent Pál 
a Filemonhoz írt levelében 
tesz róla említést. Onezimus 
Filemon rabszolgája volt, aki 
megszökött az urától, de mi-
után Pálhoz került, keresz-
tény lett, megbízható, elköte-
lezett emberré vált. Pál az 
Újszövetségben ránk ma-
radt levéllel küldi vissza Fi-
lemonhoz, akit arra kér, 
hogy immár mint valóban 
hasznos emberre tekintsen 
és Krisztusban testvérként 
fogadja. Az alapítvány azért 
választotta ezt a nevet, mert 
tevékenységével hasznossá 
kíván válni, egyrészt Isten 
országa, másrészt a magyar 
társadalom és az egész világ 
számára.

– Hogyan került kapcso-
latba az alapítvánnyal?

– A legidősebb lányom an-
goltanárnője szervezett egy 
angolklubot az iskolában. A 
meghívottak között volt egy 
amerikai házaspár, tőlük ér-
tesültem az Onezimus Ala-
pítványról, ami egy nemzet-
közi és felekezetközi keresz-
tény misszió, rövid nevén: 
OM. Elhívtak egy nyílt nap-
ra, amelyen bemutatták, 
hogy az OM-nek mik a céljai, 
illetve milyen tevékenységei 
vannak Magyarországon. 
Azonnal megfogott mindaz, 
amit ott hallottam, s hama-
rosan csatlakoztam hozzá-
juk. 17 éve már, hogy az ala-
pítvány munkatársa vagyok.

– Valójában mivel foglal-
kozik az OM?

– Kétirányú feladatunk 
van. Egyrészt a magyaror-

szági keresztény gyülekeze-
teknek szeretnénk segítsé-
get nyújtani az evangelizáci-
ós tevékenységeikben, to-
vábbá a missziói mozgósí-
tásban. Ebbe az alapítvány 
munkatársai mellett magyar 
és külföldi önkéntesek is be-
kapcsolódnak. Másrészt, ha 
valaki elhívást kap Istentől 
arra, hogy egy másik or-
szágban szolgáljon, erre az 
OM-en keresztül is lehetőség 
nyílik, hiszen több mint 110 
különböző országban van-
nak missziós csoportjaink, 
akiknek a munkájába be le-
het kapcsolódni. Ezen felül 
van egy missziós hajónk is, 
amely a tengereket járja. 
Meglátogatja a kikötőket és 
sokféle segítséget nyújt az 
ott élő emberek számára, lel-
ki, szellemi és fizikai terüle-
teken egyaránt.

– Úgy tudom, ön is részt 
vett hasonló missziókban.

– Munkám során legin-
kább Magyarországon jár-
tam, de a szomszédos orszá-
gokban, legtöbbször a ma-
gyarok lakta vidékeken szol-
gáltunk. Néhány éve Boszni-
ába is eljutottunk, illetve egy 
rövid időre Indiába is elutaz-
tunk. Egyik tavasszal, ami-
kor Szarajevóban jártunk, 
beszámoltam az ottani OM-
nek a bábmissziónkról. Mű-
ködik hazánkban egy Palán-
ta nevű gyermek- és ifjúsági 
misszió, amely – hasonlókép-
pen, mint egykor Assisi Szent 
Ferenc – bábelőadásokon ke-
resztül hívja fel a hallgatóság 
figyelmét arra, mik is a leg-
fontosabb dolgok az életben. 
Ezek a csoportok nálunk fő-
leg a karácsonyi és húsvét 
előtti időszakban jutnak el az 
óvodákba, iskolákba, de még 
az idősek otthonában is 
örömmel fogadják az általuk 
bemutatott műsorokat. 2004-
től mi is csatlakoztunk ehhez 
a mozgalomhoz, majd később 
a Vajdaságban, Újvidéken is 

alakult egy magyar kis csa-
pat az ottani magyarok kö-
zül, akik a bábozás útján 
tesznek bizonyságot Isten 
országáról. A szerb iskola-
igazgatók is nagy örömmel 
fogadták és arra inspirálták 
őket, szerb nyelvre is fordít-
sák le a bábdarabokat. A bos-
nyák OM örömmel fogadta a 
beszámolót és azt az ötletet, 
hogy a számukra is érthető 
nyelvre lefordított bábdara-
bot Boszniában is bemutas-
suk. Kiderült, hogy az ottani 
muszlim gyerekek még soha 
nem találkoztak bábozással, 
így valóban egyedülálló, kü-
lönleges élményben volt ré-
szük. Szarajevo egyik műve-
lődési központjában volt két 
telt házas bábelőadásunk, 
majd a Bihac közeli kis tele-
püléseken is bemutattuk mű-
sorunkat az ottani iskolák-
ban. Itt mintegy négyezer 
muzulmán vallású ember él. 
Ott is működik egy OM csa-
pat, akik karitatív tevékeny-
séget folytatnak, hiszen a 
háború sújtotta vidéken nap-
jainkban is óriási szükségük 
van a segítségre. Tűzifát, 
ruhaneműt és élelmiszert 
biztosítanak az ott élő rászo-
rulóknak. 

– Vajon az evangéliumot 
is elfogadták?

– Talán nem ez volt az 
első alkalom, hogy találkoz-
tak a Jézus Krisztusról szó-
ló üzenettel. Az ottani OM 
csapat évek óta szolgál az 
ott élők között. Mindeneset-
re szívesen meghallgatták, 
amint a „dragi Bog”-ról, 
azaz a mi „drága Istenünk-
ről” énekeltünk nekik. Sőt, 
az egyik tanár elkérte a gi-
táromat, ő játszott hangsze-
ren, mi meg énekeltünk hoz-
zá, s mindezt roppant kedve-
sen, előítéletek nélkül tet-
ték. A délszláv háborúnak 
akkor már 7–8 éve vége volt, 
de borzalmas nyomai nem 
tűntek el. 

– Hol teljesített még misz-
sziós feladatokat?

– Például Erdélyben és a 
Felvidéken, de Kárpátalján 
is jártunk. Munkács mellett 

van egy ötezer főt számláló 
roma tábor. Tagjai zömében 
magyar identitásúak, ma-
gyarul is beszélnek. Egy uk-
rán lelkész kezdett el foglal-
kozni velük. Többen nyitott 
szívvel fogadták az evangé-
liumot és megtértek közü-
lük. Az elején azonban csak 
az asszonyok és a gyerekek 
kezdtek el gyülekezetbe jár-
ni. A kolóniában azonban 
valaki kihúzta a gyufát az 
ukrán maffiánál, amely azt 
követelte a romáktól, hogy 
adják ki nekik ezt az em-
bert. Mivel megtagadták, a 
maffia háborút indított elle-
nük, de végül a tábor lakói-
nak sikerült elkergetni kör-
nyékükről a rosszakarókat. 
Nagy hála volt a szívükben, 
amikor megúszták a leg-
rosszabbat, így hamarosan 
a férfiak is nagy számban 
elkezdték látogatni a gyüle-
kezetet, sőt a fegyvereiket is 
leadták. Azóta már több ke-
resztény gyülekezet alakult, 
amelyek ma is működnek 
abban a közösségben. Cso-
dálatos volt látni, hogyan 
változott meg a gondolkodá-
suk, miután a közösségben 
teret nyert a Jézusba vetett 
hit. Ők korábban kizárólag a 
roma hagyományok szerint 
éltek, azonban kezdett teret 
nyerni az életükben a keresz-
tény gondolkodás és gyakor-
lat. Fiatalokkal beszélgetve 
előkerült például, hogy nem 
szabad verni a feleségüket. 
Erre igencsak nagy szeme-
ket meresztettek, és megkér-

dezték: „De hát akkor hogy 
lesz majd engedelmes?”. Idő 
kell ahhoz, hogy levetkőzzék 
a régi beidegződéseiket, 
azonban már sokan elfogad-
ták, hogy a Biblia és nem az 
őseik szabta törvények sze-
rint éljenek.

– Említette, hogy Indiába 
is eljutott. Mi volt a feladata?

–  Részemről viszonylag 
rövid látogatás volt, de an-
nál több tapasztalattal, 
meghatározó élménnyel tér-
tem haza. Indiában a dalitok 
között indult el egy jelentős 
misszió, amelynek köszön-
hetően már nagyon sokan 
keresztények lettek. A dali-
tok azok az emberek, akik 
kasztokon kívüliek, tulaj-
donképpen kirekesztettek, 
kiközösítettek. Csakhogy 
esetükben korántsem el-
enyésző számról, hanem 
mintegy 250 millió emberről 
beszélünk! Hivatalosan 
ugyan „nincs” kasztrend-
szer, ám a valóságban bi-
zony pontosan tudják, ki me-
lyik kaszthoz tartozik. A 
kaszton kívüliek pedig meg-
vetettek és a többiek számá-
ra érinthetetlenek. Csak egy 
példa: apró cseréppoharak-
ból isznak, amit a használat 
után – a kemény tisztasági 
szabályokat követve – azon-
nal össze kell törni. Megtör-
tént például, hogy egy dalit 
ember nagyon szomjas volt, 
s azt gondolván, hogy senki 
sem látja őt, odamerészke-

„A megbocsátás legyen feltétel nélküli”
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dett és ivott a város kútjából. 
Valaki észrevette, a feldühö
dött tömeg utánament és   
addig verték, amíg azt hit
ték, vége van. Valójában 
ugyan életben maradt, de 
súlyosan megsérült. A dali
tok nem lelték meg a helyü
ket és a lelki békéjüket a 
hinduizmusban, keresik azt 
a vallást, ahol őket is ember
számba veszik és befogad
ják. Több alternatívát is lát
nak maguk előtt, akár budd
histák, muzulmánok, de 
akár keresztények is lehet
nek... Az ott működő OM is 
egyike azoknak, akik a ke
reszténységet közvetítik fe
léjük – sokan jó szívvel el is 
fogadják ezt a segítséget. A 
közöttük elindult „Jó pász
tor szolgálat” három irány
ban fejt ki aktív tevékenysé
get: oktatást nyújt, egész
ségügyi ellátást biztosít és a 
keresztény hitet közvetíti a 
kirekesztett, szegénység
ben élő embereknek. Ami
kor kint jártunk, egy iskola 
megalapításához vittünk 
adományokat.

– A megvetett, kiszolgálta-
tott embereknek vigaszta-
lást vittek. Önt mi ragadta 
meg leginkább ebben a szol-
gálatban?

– Egyrészt borzasztó volt 
látni azokat a nyomortelepe
ket, ahol ezek az emberek 
élnek. Az OM több város nyo
mortelepein vásárolt épüle
teket, amelyekben önkénte
seink az említett háromirá
nyú segítséget nyújtják az 
ott élők számára. Itt láttam 
életem legkisebb tantermét, 
amely alig 6–7 négyzetméte
res lehetett. A tanító néni 
szinte a falhoz tapadt, hogy 
a 17 padlón ülő gyermek el
férjen a helyiségben és tanít
hassa őket. Persze, nagyobb 
tantermeket is láttam, de ez 
a csöppnyi nagyon előttem 
van. A helyi orvosok úgy se
gítenek, hogy munkaidő 
után a nyomortelepeken 
folytatják a gyógyítást, ott 
ingyen fogadják a betegeket. 
Meglátogattunk egy éppen 
beindított gyufagyárat. Éle
temben nem láttam még 
olyan gyorsan dolgozó em
bereket, mint ott! Képtelen 
voltam szemmel követni, 
ahogyan egy pillanat alatt 
becsomagolták a gyufát! 
Jártunk olyan faluban, ahol 
hinduk, muzulmánok és ke
resztények egymás mellett 
élnek. A kőbányában dolgoz
nak – mellé építették a há
zaikat – a nők éppúgy, mint a 
férfiak. Rettenetesen ke
mény munkát végeznek, 

amelyért épp csak annyi 
bért kapnak, hogy megélje
nek belőle, de ne tudjanak 
kitörni a helyzetükből, s 
folytathassák a bányának 
hasznot hozó tevékenységet, 
a kőtörést.

– Ezt látva és hallva ne-
künk nem lehet okunk pa-
naszra. Vagy mégis?

– Sajnos az az igazság, 
hogy nem kell feltétlenül In
diáig menni ahhoz, hogy sze
génységgel, nélkülöző embe
rekkel találkozzunk! Ma
gyarországon is nagyon sok 
a rászoruló ember. Az OM 
főbázisa itt van Érden, de 
Tatán is van egy csopor
tunk, amely most egy gyüle
kezet megerősítésén fárado
zik, s hamarosan egy ifjúsá
gi szolgálatot is elindít. Mi
vel van a csapatunkban két 
olyan házaspár, melyben 
holland a férj, magyar a fele
ség, igen jó kapcsolatot ápo
lunk a holland gyülekeze
tekkel, ahonnan gyakran 
érkeznek csoportok, s ide
gen nyelvi táborokat is tarta
nak. Ez a két házaspár na
gyon odafigyel arra, hol van 
szükség segítségre, rend
szeresen osztanak adomá
nyokat a rászorulóknak. 
Egy, a gyermekeivel magára 
marad asszonynak például a 
háza felújítását szervezték 
meg egy önkéntes csapattal. 
Így megelőzték, hogy a gyer
mekeket állami gondozásba 
vegye a hatóság.

– Érden milyen feladato-
kat végez az Onezimus Ala-
pítvány?

– Mindig arra törek
szünk, hogy a helyi gyüleke
zetekkel szorosan együtt
működjünk. Igyekszünk 
megszólítani pl. a fiatalokat 
a művészeten keresztül 
vagy a sport nyelvén. Az 
egyikre példa a nyári Bill 
Drakekoncert, immár tize
dik éve, a másikra a jól mű
ködő baseballcsapat, amely
nek edzője egyik OMes kol
légám. Ugyanakkor a krí
zisidőszak alatti segítésbe 
is bekapcsolódtunk. Az érdi 
parkvárosi baptista gyüle
kezettel karöltve segítünk 
például a téli szezonban az 
ételosztásban, ruhák kiosz
tásában, legutóbb részt vet
tünk a rászorulóknak ki
szállított tűzifa felvágásá
ban. A gyakorlatban szeret
nénk megjeleníteni, hogy az 
OM keresztény hitvallású, 
és „holisztikus” a szemlélet
módja. A céljaink között és 
egész életünkkel az evangé

lium, a Jézus általi megvál
tás hirdetése, továbbadása 
a legfontosabb. Minden más 
tevékenységünk e köré épül 
fel. Mondhatnám úgy is, az 
Üdvhadsereg jelszavát köl
csönvéve, hogy fontos szá
munkra a „leves, szappan és 
üdvösség”, hiszen Jézus azt 
akarja, hogy az ember ter
mészetes szüksége is be le
gyen töltve. Aki éhes, meg 
kell etetni, a ruhátlant fel 
kell öltöztetni! Mindezt per
sze célszerű úgy megoldani, 
hogy ne csak halat adjunk 
mindig, hanem a hálót is mel
lékeljük, s megtanítsuk a rá
szorulókat „halászni” is, 
azaz a saját lábukra állni. 
Ezen tevékenységek mentén 
működünk együtt azokkal a 
gyülekezetekkel, amelyek 
igénylik a közreműködésün
ket.

– Fogalmazhatunk úgy, 
hogy önnek a hit és a jóté-
konykodás lett a hivatása, 
pedig egészen mással kezdte 
a pályafutását. 

– Így van. Eredetileg er
dész vagyok. Sopronban ta
nultam, majd hét évig a szak
mámban dolgoztam Zalá
ban, aztán, miután megnő
sültem, újra Érdre, a szülő
városomba költöztünk és a 
MÁVnál faátvevőként dol
goztam még három évig. 
Utána tíz évig festményeket 
árultam, később bútort is ké
szítettem, mígnem rátalál
tam az OM Alapítványra, s 
itt lehorgonyoztam. Egyéb
ként hatgyermekes apuka 

vagyok, négy lányom, két 
fiam van. A legkisebb cseme
tém 15, a legidősebb 28 éves.

– Karácsonykor biztosan 
nagyon sokan ülik körül az 
ünnepi asztalt.

– Igen, de még sincs 
együtt a teljes család, mert a 
mi életünk sem volt mentes a 
törésektől és a nehézségek
től. Sajnos a feleségem több 
mint egy évtizede elvált tő
lem, s azóta már a másik fér
jétől született egy kislánya. 
Amikor elváltunk, a két na
gyobb gyermekünk maradt 
velem, viszont azt érzékel
tem, hogy a kisebb gyerme
keknek nagyobb szükségük 
van az anyukájukra, így a 
kicsik nála maradtak. Ma ott 
tartunk, hogy lassan újra be
népesül a ház, visszaköltöz

nek a gyerekek, aminek per
sze nagyon örülök! Az egyik 
nagylányom, aki a családi 
nagy események fő mozgató
ja, az anyut, azaz a volt fele
ségemet és a mindenki által 
nagyon szeretett féltestvé
rüket is meghívta hozzánk a 
karácsonyi ünnepekre, úgy
hogy lehetséges az, hogy va
lóban sokan leszünk. 

– Miként sikerült feldol-
goznia ezt a traumát?

– Nem volt egyszerű. A 
történteket igazából csak Is
ten segítsége, vezetése által 
tudtam átélni, túlélni és fel
dolgozni. Az a bibliai ige, 
hogy „az Istent szeretőknek 

minden a javukra válik”, 
mindvégig megtartott és 
erőt adott. Emellett a baráta
imtól és a kollégáimtól is 
gyakran kaptam olyan igei 
biztatásokat, amelyek min
dig felkészítettek, erőt adtak 
az adott helyzet elfogadásá
ra. A népi bölcsesség sem 
véletlenül állítja, hogy „min
den rosszban van valami jó”, 
mert az OMben is elkezd
tünk foglalkozni az elvált, 
elhagyott emberekkel. Elin
dult s azóta is működik a 
„Válóháló” nevű szolgála
tunk. Tapasztalattá lett az a 
bibliai üzenet, miszerint Is
ten megvigasztal bennünket 
azzal a vigasztalással, 
amellyel mi is meg tudunk 
vigasztalni másokat, akik 
ugyanolyan nehéz helyzetbe 
kerültek. Amikor elhagyják 
az embert, nemcsak égő fáj
dalmat és megbántottságot 
érez és él át, hanem felteszi 
magának a kérdést: értékes 
vagyoke egyáltalán? Az el
múlt években sok embernek 
tudtunk segítségére lenni, 
akik felépültek és egészsé
ges személyiséggé erősödve 
új életet kezdhettek.

– Szavaiból arra követ-
keztetek, hogy megbocsá-
tott a feleségének.

– Azt hiszem, hogy ez a 
gyógyulás egyik döntő lépé
se. Amíg megtartom magam
ban a haragot – ami persze 
érthető, hogy feljön bennem, 
lehet egy jogos válaszreak
ció egy velem szemben elkö
vetett igazságtalanságra –, 
egy idő után elkezd engem 
rombolni. Ha nem tudom le
tenni, nem tudok megszaba
dulni tőle, tönkretesz. Arra 
sem szabad várni, hogy a 
másik fél bocsánatot kérjen. 
Lehet, hogy soha nem teszi. 
A megbocsátásunk ne ettől 
függjön. Legyen feltétel nél
küli. Nekem sokat segített 
az, amikor megértettem, 
hogy Jézus Krisztus a ke
reszten minden bűnömet 
megbocsátotta. Nem csak az 
enyémet, az övét is, és ki va
gyok én, hogy ne értékeljem, 
ne becsüljem ezt az áldoza
tot? A Miatyánkban is azt 
imádkozzuk, hogy úgy bo
csásson meg nekünk Isten, 
ahogyan mi megbocsátunk 
másoknak. A nem hívő em
berek is úgy tartják, hogy a 
karácsony a szeretet ünne
pe. Így, az ünnep küszöbén 
ez is lehet egy fontos és aktu
ális karácsonyi üzenet 
mindnyájunk számára: 
„Amennyiben rajtatok áll, 
igyekezzetek békességben 
élni minden emberrel!”.

Nem csak halat, hálót is adnak a rászorulóknak
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Lak ás-takarékpénztári kiutalások
Az OTP Lakástakarékpénztár 
tájékoztatása szerint az elmúlt 
hetekben kb. 3000 érdi ingatlan-
tulajdonos kapott ú.n. „kiutalási 
értesítőt” az OTP-től. Azok számá-
ra, akik 2008-ban csak a csatorna 
társulati érdekeltségi hozzájárulás 
megfizetésére kívánták felhasz-
nálni a lakástakarék-pénztári (LTP) 
szerződést, nincs semmi teendő.

A kiutalási értesítőt a jogszabá-
lyok értelmében kötelező kikülde-
ni, amennyiben lejárt a megtaka-
rítási időszak. Mivel a legtöbben 
2008 októberben kezdték a taka-
rékoskodást, ez 2016 szeptember 
végén járt le. Amint azt a kiutalási 
értesítőben is leírta a bank, 2008-
ban az érintett ingatlantulajdono-
sok úgy nyilatkoztak, hogy az LTP 

számlán a 8 év alatt megtakarított 
összeget engedményezik a csator-
na beruházás önrészének finanszí-
rozására. 

A kiküldött több oldalas el-
fogadó nyilatkozatot nem kell 
sem kitölteni sem visszaküldeni 
akkor, ha az ingatlantulajdonos 
nem kíván hitelt felvenni. Ha nem 
nyilatkozik a tulajdonos, akkor a 
Bank automatikusan a korábbi 
rendelkezésnek megfelelően jár 
el. A megtakarítás átutalása a Tár-
sulathoz 2017. januárban, a három 
hónapos „kiutalási időszak” letelte 
után lehetséges a lakástakarék 
pénztárakra vonatkozó jogszabá-
lyok szerint. 

Amennyiben az érdekeltségi 
hozzájárulás összegének Társult-

hoz való átutalása után van még 
fennmaradó összeg a megtakarí-
tási számlán, ez a társulati tagot 
illeti meg. Erről a Bank újabb 
értesítést fog küldeni, várhatóan 
2017. február-márciusban.

Abban az esetben, ha az ingat-
lantulajdonos élni szeretne a ked-
vezményes, lakáscélra felhasznál-
ható hitel lehetőségével, kizárólag 
akkor kell majd nyilatkozni erről a 
bank irányába a kiküldött nyom-
tatványokon.

Az Érdi Csatornamű Társulat fo-
lyamatosan egyeztet az OTP-vel a 
kiutalásról. Amint a kiutalások be-
érkeznek a Társulathoz (várhatóan 
2017. februárban), további részle-
tes tájékoztatást fog közzétenni a 
társulati tagok számára.

Tis ztelt Olvasóink!
Az elmúlt időszakban számos panasz érkezett kiadónk-
hoz lapunk, az Érdi Újság terjesztésével kapcsolatban. Az 
önkormányzat több alkalommal folytatott tárgyalásokat 
a Magyar Postával, a lap terjesztőjével. Ezek nem vezettek 
eredményre, így a városvezetés kérte kiadónkat a szerződés 
felbontására, ami november végén megtörtént.

2017-től már új hálózat gondoskodik a város hetilapjá-
nak terjesztéséről. Reméljük, szolgáltatásukkal Olvasóink 
elégedettek lesznek majd.

Az év hátralévő időszakában még a Magyar Posta megbí-
zottjai viszik házhoz az újságot. Idei utolsó lapszámunk de-
cember 21-én jelenik meg, míg a jövő esztendei első szám 
– új terjesztéssel – január 11-én kerülhet a postaládákba. 
Az átállás ideje alatt kérjük olvasóink türelmét, támogató 
közreműködését.

Ülé sezett a Kábítószer Egyeztető Fórum
Városunk nemrég kinevezett rendőrkapitánya, dr. Szel-
lák Norbert is részt vett a jelentősen kibővült és új célo-
kat maga elé tűző Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) év 
végi értekezletén.

A KEF tagjai továbbra is 
társadalmi munkában vég
zik feladataikat, ám a haté
konyság érdekében na
gyobb meghatalmazásra és 
térre van szükségük – emel
te ki Récsei Krisztina, az 
Érdi Szociális Gondozó Köz
pont vezetője. Arról is tájé
koztatta a résztvevőket, 
hogy novembertől már az 
Emma utca 8. szám alatt, 
megújulva kezdte meg mű
ködését a szenvedélybete
gek alacsony küszöbű szol
gáltatása.

Dr. Szellák Norbert rend
őrkapitány áttekintette az 
elmúlt évek adatait, s kide
rült, hogy az utóbbi hónap
ban a kábítószerrel kapcsola
tos rendőrségi intézkedések 
aránya jelentősen meghalad
ta a korábbiakat. Hozzátette: 
tudomásul kell venni, hogy a 
rendőrség az elosztó szemé
lyeket csak a fogyasztók felől 
tudja megközelíteni. Fonto
sak tehát számukra az ilyen 
jellegű információk.

Pintér Imre bűnmegelőzé
si tanácsadó felhívta a figyel

met, hogy a szerhasználók 
újabban a gyógyszerekre áll
tak rá, ami ugyanúgy drog
függőség, borzalmas mellék
hatásokkal és egészségkáro
sodással jár.

Zsindely Ferenc drogtera
peuta kifejtette: munkája so
rán egyre ijesztőbb történe
tekkel találkozik. 13–16 év 
közötti kamaszok válnak 
függővé, ami évekkel ezelőtt 
még elképzelhetetlen volt! 
Úgy vélte, óriási szükség van 
a KEF összefogására, hogy 
ennek elejét vegyék. A kulcs 
azonban mindig a családban 
keresendő: a gyermek nem 
születik drogosnak, azzá vá
lik. Éppen ezért fontos a szü
lőket, a családot is bevonni a 

konzultációba, tanácsadás
ba és a gondozásba is – tette 
hozzá a szakember.

A KEF munkáját is segíten
dő, a szenvedélybetegek ala
csony küszöbű szolgáltatása 
afféle kapocsként is működ
ne a jövőben. Egyrészt az is
kolákon keresztül közös csa
ládi, szabadidős programok
kal szeretnék elérni a gyere
keket. Másrészt a pedagógu

sokat is szeretnék megismer
tetni a függőség hátterével és 
a segítségnyújtás lehetősé
geivel. Harmadrészt a drog
hoz kapcsolódó jogi vonatko
zásokat is érdemesnek látják 
tisztázni: kinek mik a lehető
ségei, mit tehet a pedagógus 
és mit a kívülállók, ha kábító
szeres ügyről szereznek tu
domást. 

QQ B. ÁBrahÁm

Nemzetiségi közmeghallgatás

A l egsikeresebbek között az érdi horvátok
Jövő nyáron városunk adhat otthont a Duna-menti rácok 
találkozójának – jelentette be Weszelovits Istvánné el-
nök az Érdi Horvát Önkormányzat ez évi közmeghallga-
tásán. A tartalmas beszámolóból az is kiderült, hogy a 
feladatalapú állami támogatás megszerzésében harma-
dikak az országban.

Hosszasan sorolta az el
nök, Weszelovits Isvánné a 
december 2ai közmeghall
gatáson az idei esztendőben 
megvalósított programok 
sokaságát. Minden hónapra 
jutott kéthárom kisebbna
gyobb rendezvény, így érthe
tő, hogy országosan is a há
rom legjobban teljesítő nem
zetiségi önkormányzat kö
zött szerepelnek az érdi 
horvátok. Ez az eredményes
ség a feladatalapú állami tá
mogatás összegét is jelentő

sen megnöveli. Az érdi nem
zetiségi önkormányzatok 
közül is a horvátok kapták a 
legtöbb, összesen 43 pontot, 
ami forintra váltva 1,6 milli
ós támogatást tett ki.

Az elnök hangsúlyozta: e 
nagyszerű teljesítmény mö
gött azonban rengeteg mun
ka áll. Idén is a hagyomá
nyos és népszerű rác bállal 
indították rendezvényeik 
sorát, majd kirándulást 
szerveztek a mohácsi busó
járásra. Az „Igraj kolo” ha

gyományőrző néptáncegyüt
test is egyre szélesebb kör
ben ismerik, így a fellépé
sekre szóló meghívások is 
sokasodnak. Májusban sike
rült elindítani a horvát 
nyelvoktatást, amelyen je
lenleg kilenc fő vesz részt. 
Nemcsak felléptek, hanem 
vendéglátók is voltak az érdi 
Pincesoron megtartott Sző
lővirág ünnep és nemzetisé
gi fesztiválon. Minden hónap 
második keddjén horvát 
táncházba várták az érdek
lődőket az egykori ófalusi 
iskolába. Júniusban a nép
táncosok Budapestre kaptak 
meghívást, majd részt vettek 
Ercsiben a Duna menti rácok 
találkozóján, s vállalták, 
hogy jövőre az érdi horvátok 

lesznek a házigazdái ennek 
a nagyszabású rendezvény
nek.

Részt vettek valamennyi 
városi koszorúzási megem
lékezésen és ünnepségen, 
továbbá a decemberi jóté
konysági rendezvényekre is 
készülnek. Támogatják és 
munkájukkal is segítik a de
cember 23ai és 31ei étel

osztást a kultúrház előtti té
ren.

Ezenkívül várnak minden 
érdeklődőt december 17én 
Ófaluba, a hagyományos, 
kora esti adventi sétára, s 
azt is megtudtuk a közmeg
hallgatáson, hogy jövőre ja
nuár 28ára tervezik a ha
gyományos érdi rác bált.

QQ BÁLinT

Védőnők, szociális munkások, ifjúságvédelmi szakemberek, pszichi-
áter, drogterapeuta, a helyi rendőrség vezetői, valamint a polgárőr-
ség elnöke is jelen volt a drogmegelőző fórumon

A horvát önkormányzat minden érdeklődőt vár december 17-én 
Ófaluba, a hagyományos adventi sétára
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Hol  tart a Modern Városok program?
December 5-én rendkívüli ülést tartott Érd Megyei Jogú 
Város közgyűlése, amelyen a képviselők és a nyilvános-
ság részletes tájékoztatást kapott a Modern Városok 
program aktuális állásáról és a tervezett fejlesztések 
készültségi fokáról. A prezentációt dr. Bács István és 
Simó Károly alpolgármesterek mutatták be.

A rendkívüli ülésen el-
hangzott, hogy a Modern Vá-
rosok program bizottsága 
december elején elfogadta a 
városvezetés előterjesztése-
it, és a 2016 januárjában 
megkapott négymilliárd fo-
rinton túl még az idén továb-
bi 1,7 milliárd forint érkezik 
a városhoz.

A Topoly utcában Egyesí-
tett Szociális Gondozó Köz-
pont épül. Itt kap helyet a 
hajléktalanszálló, a hajlék-
talanok átmeneti otthona, a 
családok átmeneti otthona, a 
demens ellátás, a nyugdíjas-
otthon. Az építkezés várha-
tóan jövő nyáron, kora ősz-
szel kezdődhet. Az építkezés 
összköltsége 3,3 milliárd fo-

rint, de ebből 250 millió fo-
rintot fordítanak az Egyesí-
tett Szociális Gondozó Köz-
pontot körbeölelő utcák és 
járdák építésére is.

Megújul a Dr. Romics 
László Egészségügyi Intéz-
mény régi szárnya is. A be-
ruházásra 1,1 milliárd forin-
tot plusz 350 millió forintot 
állított be az önkormányzat, 
amiből körülbelül 500 millió 
forint a gépállomány frissí-
tését szolgálja majd.

Az ófalusi rendelőnek el-
készültek a tervei. Az ener-
getikai beruházás során 
igyekeznek megtartani a 
régi épület patináját, hiszen 
szeretnék, ha a 100 éves épü-
let jellege megmaradhatna. 

2017 tavaszán elkezdődhet a 
munka, így jövő őszre az ófa-
lusi rendelő is megújul.

Új szolgáltatóház és ren-
delő épül a Bagoly utca ele-
jén. A területet az önkor-
mányzat megvásárolta, s 
várhatóan jövő ősszel meg-
nyithat a kétszintes épület, 
ahol gyógyszertár, gyermek- 
és háziorvosi rendelő, védő-
női szobák és körzeti megbí-
zotti iroda is lesz.

Még a télen megkezdheti 
működését az Érdi Tankerü-
let az Alispán utcában. A 
régi IPOSZ-székházat a 
nyár folyamán vásárolta 
meg a város a Modern Váro-
sok program keretében. A 
felújított intézményben há-

rom járás ötven intézményét 
irányítja majd az új központ.

Egyházi iskola lesz az 
Érdi Batthyány Általános Is-
kola, ami a tervek szerint 
gimnáziumi tagozattal is ki-
bővül. A projekt teljes költsé-
ge 5 milliárd forint, a tervek 
jelenleg engedélyeztetés 
alatt állnak. Az épületet az 
elképzelések szerint a római 
katolikus egyház veszi át, a 
székesfehérvári megyés 
püspök, Spányi Antal a na-
pokban jutatja el az önkor-
mányzatnak a nyilatkozatát 
arról, hogy vállalják a fenn-
tartást.

Gimnáziummá alakítják a 
Teleki Sámuel Általános Is-
kolát is. A beruházás célja, 

hogy a jelenlegi épületek át-
alakításával és bővítésével 
egy új, 12 tantermes gimná-
ziumot hozzanak létre, mely 
egy kosárlabdapálya méretű 
tornateremmel rendelkezik, 
s az iskola az eddigiekkel el-
lentétben gépkocsival is 
könnyen megközelíthetővé 
válik.

Hamarosan kiírják a köz-
beszerzést egy új, 24 osztá-
lyos iskolára, ami a Búvár és 
a Burkoló utca sarkán épül 
majd. A beruházás költsége 
4 milliárd forint. A tervek 
szerint az iskola mellett fel-
épül egy 400 férőhelyes 
sportcsarnok és egy 25 mé-
teres tanuszoda is.

A Kós Károly Szakképző 
Iskola 2017-ben teljesen 
megújul. A tervek szerint 4 
db tanműhely jön létre mint-
egy 300 négyzetméteren, 
amelyekhez öltöző, vizes-
blokk, raktár is tartozik, 
ugyanitt főzőkonyhát s tan-

éttermet is kialakítanak a 
leendő, cukrász és szakács 
szakmát tanuló diákok szá-
mára. Az iskola egy új nyu-
gati szárnnyal bővül, ami-
ben egy új, térszint alá süly-
lyesztett, 3 részre osztható 
tornacsarnokot építenek. Az 
új épületben kap helyet nyolc 
új tanterem, egy nyelvi és 
egy informatikai terem, a 
könyvtár, az irodák, a tanári 
és az orvosi szoba is.

Két új óvoda épül a Mo-
dern Városok program ré-
szeként. Az egyik a Búvár és 
a Burkoló utcáknál, a másik 
pedig a Fácán közben. A Fa-
vágó utca Burkoló és Búvár 
utca közötti szakaszán meg-
valósuló négycsoportos óvo-

da zöldmezős beruházással, 
900 négyzetméteren fog fel-
épülni. A Fácán közben a 
következő években teljesen 
átalakul az utcakép, hisz 
nemcsak az óvoda, hanem 
az iskola és a mellette talál-
ható sportpálya is teljesen 
megújul.

Háromszázhat hektárnyi 
területen kapott lehetőséget 
ipari fejlesztésre az önkor-
mányzat az Elvira majorban. 
A beruházás tervezett össz-
költsége 8 milliárd forint, 
amiből a Modern Városok 
programbizottság december 
elején 2,8 milliárd forintot jó-
váhagyott az idei költségve-
tés terhére, a fennmaradó 
összeget pedig a jövő évi 
költségvetésbe tervezte. A 
beruházás kivitelezője a 
Nemzeti Ipari Park Üzemel-
tető és Fejlesztő Zrt. lesz.

Az önkormányzat tervei 
szerint Érdligeten záportá-
rozó épül, ami rekreációs 
parkként is funkcionálna. 
Először a záportározó, majd 
később a park épül meg, a 
végleges átadás 2018 első fe-
lében várható. 

A fejlesztések között igen 
fontos szerepet kapott az 
érdi Duna-part hasznosítá-
sa, illetve az ófalusi város-
rész fejlesztése is. A kerék-
párút-fejlesztéssel kapcso-
latban elhangzott, ha meg-
valósul a cölöphíd az Érdi-
magasparton vagy annak 

oldalában, az Magyarorszá-
gon, de akár Európában is 
egyedülálló látványt nyújt, s 
annak közvetlen turisztikai 
és gazdasági hatása lesz.

A városban sok helyen 
okoz gondot a felszíni víz, 
ami egy-egy kiadósabb csa-
padék után elárasztja a ker-
teket. Az önkormányzat, fel-
ismerve a problémát, évek 
óta kiemelt figyelmet fordít a 
csapadékvíz-elvezetésre, s 
minden évben több millió fo-
rintot különítenek el erre a 
célra a város büdzséjéből. A 
csapadékvíz-elvezetésre is 
reális megoldást nyújt a Mo-
dern Városok program. Vár-
hatóan 7,5–8 milliárd forin-
tot tud erre fordítani a város.

Több tízezer ember életét 
könnyíti meg a jövőben, hogy 
megújulnak a nagyforgalmú 
érdi csomópontok mind az 
északi, mind a déli irányban. 
A jövőben 12 helyen kerül sor 
a szabályozásra, többek kö-
zött a Kossuth Lajos–Szent 
István út találkozásánál, a 
Szent István utca–Tárnoki 
utca csomópontnál, a Szová-
tai út–Sóskúti utca kereszte-
ződésnél, a „másik oldalon” 
a Csaba utca–Ürmös utca 
találkozásnál. De felújítják 
az Ercsi utat és Parkváros-
ban a Törökbálinti út–Szövő 
utca–Folyondár utca talál-
kozása is megnyugtatóan 
megoldódik.

QQ Nyilas HajNalka

Mindenhol elérhető lesz a Digi
A rendkívüli közgyűlést követően T. Mészáros András polgár-
mester sajtótájékoztatón egészítette ki az elhangzottakat 
és elmondta, hogy a felújított utakon kisméretű buszok köz-
lekedhetnek majd. A buszok megvásárlására szükséges 1,2 
milliárd forintról is felsőbb döntés született már. Az új közös-
ségi közlekedés megtervezése már folyamatban van – tette 
hozzá a polgármester.
A sajtótájékoztatón a polgármester bejelentette, hogy 
szeptember óta tartó tárgyalássorozat vezetett eredmény-
re, amikor november végén a Digi Kft. elkezdte hálózatát 
tovább építeni azokban az utcákban, ahol korábban ezt 
nem tette meg. Első lépésként a két vasút között lesz elérhe-
tő a hálózat, majd a szükséges kapacitásbővítés után a Felső 
és az Alsó utcák eleje és a Karolina utca közötti szakasza kap-
csolódik a hálózatba.

Összesen 40 milliárd forintos fejlesztési programban állapodott 
meg tavaly nyáron Orbán Viktor miniszterelnök T. Mészáros András 
polgármesterrel

A Kós Károly Szakképző Iskola 2017-ben teljesen megújul
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Karácsonyi koncertek
A különleges élményt adó 
adventi kórus- és zenekari 
koncertek a jövő héten már 
karácsonyi hangverse-
nyekkel zárulnak. Idén a 
városközpontban két hely-
színen kínálkozik lehető-
ség arra, hogy a zene szár-
nyán is ráhangolódjunk a 
szeretet ünnepére.

A Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola először a 
jövő kedden, december 20-án 
18 órai kezdettel, a Szepes 
Gyula Művelődési Központ 
kamaratermében várja az 
érdeklődőket egy igen jó 
hangulatúnak ígérkező ka-
rácsonyi hangversennyel. 
Stiblo Anna, a zeneiskola 
vezetője elmondta lapunk-
nak, hogy intézményük ko-
rábban csupán egy ünnepi 
koncerttel várta az érdeklő-
dőket, de olyan nagyon meg-
nőtt az igény, egyrészt a fel-
lépők, másrészt a hallgató-
ság részéről, hogy idén úgy 
döntöttek, szétválasztják a 
szóló- és zenekari rendez-
vényt, s két egymást követő 
napon, más színhelyen, más 
fellépőkkel, két eltérő mű-
sorral örvendeztetik meg az 
érdi közönséget. A kultúr-

házban főként a hangszer-
szólisták előadásaiban gyö-
nyörködhetnek a zenekedve-
lők. Az est programján töb-
bek között Beethoven, Mo-
zart, Marcello, Corelli, vala-
mint a magyar szerzők közül 
Papp Lajos és Bogár István 
művei szerepelnek majd.

A növendékek hangverse-
nyét másnap, december 21-
én a Lukin Zeneiskola gyer-
mekzenekarának és kórusá-
nak, valamint a tanári ka-
marazenekarnak és kórusá-
nak nagyszabású karácso-
nyi koncertje követi, amely-
nek színhelye az idén első 
alkalommal a Kálvin téri re-

formátus templom lesz, s a 
rendezvény itt is 18 órakor 
veszi kezdetét. Erdélyi Ta-
kács István tiszteletes nagy 
örömmel adott helyet a kivé-
teles eseménynek, s a temp-
lom is kiválóan alkalmas 
erre a kivételes városi ren-
dezvényre. A műsor a zene-
történet különböző korsza-
kainak ismert és kevésbé is-
mert műveiből állt össze. Vi-
valdi, Mozart, Händel, Ba-
lázs Árpád és Eszterházy 
Pál kiváló alkotásai csendül-
nek fel a fúvós- és vonósze-
nekar, valamint a Lukin 
gyermekkórus és a tanári 
énekkar előadásában. n B.E.

+++képalá+++
VIII/3
A zeneiskola idén ünnepelte 50 éves jubi
leumát

A zeneiskola idén ünnepelte 50 éves jubileumát

Gombóc Artúr, Mirr-Murr és szegény Dzsoni

A mese bűvöletében
Ebben az évben Csukás István, Janikovszky Éva vagy 
Lázár Ervin egy-egy művének előadásával lehetett je-
lentkezni a Gyermekkönyvtár hagyományos mesemon-
dóversenyére. Mindhárom szerző az apróságok kedven-
ce, így nem csoda, hogy huszonegyen vállalták a nyilvá-
nos szereplést.

Az alsó tagozatos mese-
mondók előzetesen egy isko-
lai válogatón vettek részt, 
ennek legjobbjai kerültek be 
a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár gyermekrészlegé-
nek hagyományos decembe-
ri versenyére. A múlt szer-
dán hat érdi iskolából hu-

szonegy kisdiák lépett a 
zsűri elé, hogy bizonyítsa 
előadói képességeit. Több-
ségük harmadik vagy ne-
gyedik osztályos tanuló volt, 
de – bár kisebb mértékben – 
a kicsinyek közül is vállal-
koztak néhányan a megmé-
rettetésre.

Mint azt Nida Judittól, a 
városi könyvtár igazgatóhe-
lyettesétől megtudtuk, a 
Gyermekkönyvtárban már 
régi hagyománya van az alsó-
soknak megrendezett mese-
mondóversenynek. A Gyer-
mekkönyvtár korábbi, ma 
már nyugdíjas munkatársai-
nak ötletét viszik tovább, hi-
szen az apróságok mesemon-
dási kedve azóta töretlen. 
Idén elsősorban a mindig szí-
vesen olvasott szerzők, Csu-
kás István, Janikovszky Éva 
és Lázár Ervin egy-egy köz-

kedvelt művét vagy annak 
részletét mondták el a nebu-
lók, de természetesen más 
írók műveivel is jelentkezhet-
tek volna a diákok, ám úgy 
tűnik, a pedagógusok elfo-
gadták a könyvtárosok aján-
lásait. Így aztán az aprósá-
gok által megelevenített me-
sékben sorra bukkantak fel a 
kedves mesehősök: Mirr-
Murr meg Gombóc Artúr, a 
szegény Dzsoni meg a fába 
szorult hernyó. A hallgatóság 
egy picit elkalandozhatott a 
négyszögletű kerek erdőben, 
vagy szurkolhatott egy csöp-
pet a kéknek meg a sárgának, 
s azon is elgondolkodhatott, 
szeretne-e olyan unokát, mint 
amilyet Janikovszky Éva tör-
ténete mutat be.

A bíráló bizottság: Spánitz 
Éva Andrea – az Ercsi Eöt-
vös József Művelődési Ház és 
Könyvtár művelődésszerve-
zője, aki a zsűri elnöke volt, 
valamint Nida Judit és Szabó 
Andrea, a könyvtár munka-
társai főként a szövegtudás-

ra és az élvezetes előadás-
módra helyezte a súlyt.

Végül minden résztvevő-
nek járt az emlékoklevél, a 
helyezést elérő apróságok 
pedig egy-egy könyvjutal-
mat is hazavihettek kiváló 
teljesítményükért.

Qn Bálint á.

Eredmények
i. hely: Dóry Johanna (Érdligeti), Mozol Katalin (Gárdonyi), 
Sárffi Simon (Batthyány). ii. hely: Medveczki Máté (Kőrösi), Pa
yer Barnabás (Érdligeti). iii. hely: Kovács Villő Veronika (Maria-
num), Markolt Hanna (Kőrösi), Oosterhuis Dorka (Érdligeti).

Dóry Johanna első díjas lett az 
egyik MirrMurr mesével

Érdekes volt egymást is meghallgatni a versenyen
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Poly-Art pódiumest és kiállítás

A számvetés ideje
A Poly-Art közel félszáz al-
kotója került reflektor-
fénybe a múlt héten. A 
szerdai pódiumesten az 
IRKA legújabb tagjait is-
merhette meg közelebbről 
a közönség, s két friss kö-
tetet is bemutattak. Pénte-
ken pedig 42 képzőművész 
csoportos kiállítása nyílt 
meg a kultúrházban.

Az érdi Irodalomkedvelők 
klubjának idei, 2016. évi an-
tológiájában a régebbi tagok 
mellett az újonnan csatlako-
zók is teret kaptak. Utóbbiak 
pár mondatban élő szóban is 
bemutatkozhattak a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtárban 
megtartott, hagyományos év 
végi pódiumesten.

A versek és prózai művek 
szerzői év közben is tarta-
nak felolvasóesteket, saját 
műsorokat, s részt vesznek a 
Poly-Art rendezvényein, ám 
az IRKA-nak immár egy tu-
catnyi virtuális tagja is van 
– tudtuk meg Daróci Lajos-
né klubvezetőtől. Velük leg-
feljebb postai úton vagy 
elektronikusan tartják a 
kapcsolatot. Történt ugyan-
is, hogy az IRKA tavalyi or-
szágos pályázatára Sopron-
tól Erdélyig, Hajdúdorogtól 
Pécsig rengeteg tehetséges 
szerző küldte el a művét, így 
a legjobbakat nemcsak dí-
jazták, hanem a tagjaik közé 
is befogadták az érdiek.

Az IRKA idei 200 oldalas 
válogatása csaknem félszáz 
szerző művét tartalmazza, 
valamint a Képzőművészek 
Érdi Közössége tagjainak 
alkotásai is színesítik – feke-
te-fehérben. Ezen a pódium-
esten ismerkedhettek meg 
az érdeklődők a Poly-Art leg-
újabb, immár 22. zsebköny-

vével és írójával, Votin Jó-
zseffel is, aki Somfai Ist-
vánnal beszélgetve elmond-
ta: kis kötetének azért adta a 
Gyermekmesék felnőtteknek 
címet, mert az emlékei kö-
zött kutatva leginkább a 
gyermekkori események ke-
rültek felszínre. Annál is in-
kább – tette hozzá –, mert 75 
évesen rádöbben az ember, 
hogy elérkezett a számvetés 
ideje. Azt is elárulta: építész-
mérnök létére azért fordult a 
szépírás felé, mert – apja ta-
nácsát megfogadva – olyas-
mivel is szeretett volna fog-
lalkozni, amiben igazán örö-
mét leli.

Pusztán a véletlen szül-
hette, hogy két nappal ké-
sőbb Majorné Bániczki Ju-
lianna művésztanár a Poly-
Art csoportos képzőművé-
szeti kiállításának megnyi-
tóját Goethe gondolatával 
indította, miszerint „az épí-
tészet megfagyott zene”, ám 
sietett hozzátenni: amennyi-
ben ezt elfogadjuk, akkor a 
képzőművészet minden ága: 
a festészet, a kisplasztika, a 
fotó vagy a vegyes technika 
egyáltalán nem a megfa-
gyott, hanem nagyon is élő 

lélek eredményei. Annál is 
inkább, mert a kiállítók kö-
zül sokan már nagyon rég-
óta jelentkeznek alkotásaik-
kal, de vannak, akikkel most 
találkozhatunk először. Né-
hányan pedig az örök meg-
újulás jelképei is lehetnének, 
hiszen a klasszikus stílusú 
festészettől mára eljutottak 
a teljesen modern absztrak-
tig vagy az egészen különle-
ges technikákig és a kis-
plasztikáig.

A művésztanár külön ki-
emelte és megköszönte a 
zsűri munkáját, hiszen a 42 
kiállító bemutatkozásával, a 
Poly-Art 21 éves történeté-
nek legnépesebb csoportos 
kiállítására került sor az 
idén. Noha mindegyik mun-
kának más a témája, más a 
lelkülete, stílusa és a techni-
kája, e közös térben mégis 
komplex egészet is alkotnak.

Nem a megfagyott, hanem 
a nagyon is élő zenéről pedig 
Tóth Tímea és Részegh Be-
nedek kiváló hegedűjátéká-
val gondoskodott.

A tárlat december 22-ig te-
kinthető meg a Szepes Gyula 
Művelődési Központban.

QQ Bálint Edit

Kaposi Eszter és műve (középen)

Votin József (balra) emlékei között kutatva leginkább a gyermekkori események kerültek felszínre
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Így írok én...
A pályázat témája kötetlen. KATEGÓRIÁK: vers, mese, monda, rövid elbeszélés

A PÁLYAMŰVEK BEADÁSI HATÁRIDEJE: 2017. JANUÁR 12.
A pályaműveket az alábbi címekre várjuk:  

elektronikus formában az igyirokenerd@gmail.com e-mail címre
vagy a Szepes Gyula Művelődési Központ 2030 Érd, Alsó utca 9. postacímre.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK:  
maximális terjedelem 10 000 karakter, 2 centiméteres margók, 1-es sorköz.

A pályaműveken kérjük feltüntetni az alkotó nevét, értesítési címét, telefonszámát,  
e-mail címét, életkorát és a tanintézet nevét.

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2017. január 22-én,  
 MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor  

a Szepes Gyula Művelődési Központban.
További információ Varga Katalintól kérhető: 06/23/365 490/115-ös mellék.

Az érdi SzEPES GYULA MŰVELŐdéSi KÖzPONT 
irOdALMi PáLYázATOT hirdET áLTALáNOS éS KÖzéPiSKOLáS  
diáKOK réSzérE A MAGYAr KULTÚrA NAPJA ALKALMábóL.

     Emléknap 
az elhurcoltakért
      2017. január 8. 

8 órakor
SzentmiSe  
az újvárosi Jézus Szíve templomban

10 órakor
iStentiSztelet éS koSzorúzáS 
a kálvin téri református templomban
11 órakor
emléktáBlA-AVAtáS és
koSzorúzáS az Elhurcoltak emlékművénél
Emlékező beszédet mond: 
t. méSzároS AnDráS 
Érd Megyei Jogú Város polgármestere
Közreműködik:
SZIRMOK PEDAGÓGUS ÉS VÁROSI NŐI KAR
Karnagy: Stiblo Anna 
12 órakor
A SZEPES GyUlA MűVElŐDÉSI KöZPONtbAN
KI tUDJA, HOlNAP lÁtSZ-E MÉG? – az Érdi 
IRKA által kiírt irodalmi pályázatra érkezett  
művekből összeállított felolvasó színház
Közreműködik: 
BArBinek Péter Jászai Mari-díjas színművész
Színpadra állította: tollár mónikA

A Durrell család apjuk ha-
lála után visszatér Indiából 
Angliába, de az ottani állandó 
eső, köd és nyirkos idő mind-
annyiuk egészségének árt. 
Irány tehát Korfu, a zöld szi-
get, ahova látványosan érkez-
nek meg, és szerencséjükre 
megismerkednek Spiróval, a 
szőrös angyallal, aki mindent 
elintéz, megszervez, beszerez, 
és négy éven keresztül neveli 
a Durrell gyerekeket anyjuk 
tiszteletére, kevés sikerrel.

A főszereplő, Gerry csak 
enni és aludni jár haza, külön-
ben a természet furcsaságait 
tanulmányozza szárazföldön 
és tengeren, egyre nagyobb 
állatgyűjteményt halmozva 

fel szobájában. A gyűjtemény 
egyes tagjai időnként kisza-
badulnak, amit a család más, 
szintén furcsa tagjai nehezen 
viselnek.

A legnagyobb báty, az író 
Larry kedvenc időtöltése, 
hogy leszól másokat, a fegy-
vermániás Leslie felváltva va-
dászik és építi ki a ház védel-
mi rendszerét, Margo, akinek 
a helyi ifjoncok és Gerry há-
zitanítója is teszi a szépet és 
a mama, aki megpróbálja fel-
színen tartani a családi bárkát.

A BBC filmje Gerald Durrell 
Családom és egyéb állatfajták 
című könyve alapján készült. 
Köszönhetően a remek szerep-
lőknek, gyönyörű tájaknak és 

a film zenéjének, úgy érezhet-
jük, mintha mi is részt vennénk 
a furcsa barátok és családta-
gok mozgalmas életében.

Az idillt a II. világháború töri 
meg, a család legalább olyan 
látványosan hagyja el a szige-
tet, ahogyan megérkeztek.

Durrell felnőve is szenvedé-
lyesen kutatta a természetet, 
állatkertet alapított Jersey szi-
getén, mindemellett folyama-
tosan írt is. 26 könyve, köztük 
a Korfu-trilógia megtalálható 
a Csuka Zoltán könyvtár kü-
lönböző részlegeiben, ahogy 
bátyja, Lawrence Durrell két 
könyve is.

A filmet a Zenei Könyvtár-
ban találhatják.

FILM

Csa ládom és egyéb állatfajták

Karácsonyi halászlékóstoló

forralt borral, bejglivel, műsorral

Az Érd és Környéke Horgászegyesület és

az Érdi Pincetulajdonosok Egyesülete

szeretettel várnak minden érdi lakost

zenés karácsonyi rendezvényükre
a Szepes Gyula Művelődési Központ elé

2016. december 22-én 13 órára.

A hagyományoknak megfelelően

fellép Szigeti Eszter és Varga Zoltán.

A halat Érd MJV Önkormányzata biztosítja,

bejglivel és péksüteménnyel az érdi cukrászok kedveskednek!

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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Ism erkedés a művészettel, egymással
Az érdi olvasótáborra 

Krisár Miklós, a Hazafias 
Népfront megyei bizottsá-
gának munkatársa hívta fel 
a figyelmemet. Ott valami 
nagyon fontos dolgot csinál-
nak, érdemes rájuk nézni, 
mondta.

A meleg nyári délutánon 
az érdi könyvtár udvarán 
12 és 14 év közötti lányok és 
fiúk kuporgnak a fűben, s 
egy szemüveges fiatalem-
bert hallgatnak. Az újon-
nan érkezőknek furcsa pár-
beszéd üti meg a fülét.

– Paródia? Miródia? Hol 
találjuk meg ennek a szó-
nak a jelentését?

– Az idegen szavak szó-
tárában – válaszolják töb-
ben.

– A műfajoknál, az encik-
lopédiában – mondja az 
egyik fiú.

S már keresik is az ide-
gen szavak szótárában a 
szó jelentését.

Ékírás  
és Asszurbanipál

– A játékos beszélgetés 
közben – valamiből kiindu-
lunk és szabad asszociáci-
óval haladunk tovább – az 
előbukkanó ismeretlen ki-
fejezéseket sohasem én 
magyarázom meg – mond-
ja Kelényi István költő, a 
foglalkozás vezetője. Azt 
sem én mondom meg, hogy 
melyik kézikönyvet kell 
használni. Így gyakoroljuk 

a lexikon- és a szótárhasz-
nálatot.

A délelőtti előadáson az 
írásbeliség alakulásáról 
volt szó. Öröm volt erről be-
szélnem, látva a huszonöt 
fiatal érdeklődő tekintetét, 
ahogy a képírásról vagy 
akár Asszurbanipál nini-
vei könyvtáráról szóló tör-
ténetet hallgatták.

– Ez már a második tur-
nus. Az előző olvasótábor 
előkészítésében is részt 
vett. Mit nyújtanak itt a fi-
ataloknak?

– Az olvasótábori prog-
ramot Veronics Lászlóné-
val, a helyi könyvtár veze-
tőjével állítottuk össze. 
Sajnos ő megbetegedett, s 
most nem vehet részt a 
munkánkban. A könyvtá-
rat Miklósi Csabáné és Ur-
bán Judit képviseli. A 
program összeállításakor 
arra törekedtünk, hogy 
minél több figyelemfelkel-
tő előadást hallgassanak a 
gyerekek. Meghívtuk Papp 
Márió költőt, aki az írás 
mesterségéről beszél. Rigó 
Béla, a Móra Ferenc könyv-
kiadó szerkesztője azt me-
séli el, mi történik egy-egy 
kézirattal s hogyan készül 
a könyv. Sorki Dala Andor 
grafikusművész a festé-
szetről és a képzőművé-
szeti eljárásokról tart elő-
adást. Megismertetjük a 
résztvevőket verstani 
alapműveletekkel, amit 
közös kancsalrím-gyártás 

kísér. Zenét hallgatunk, 
irodalmi műveket beszé-
lünk meg, általában játé-
kos formában.

A regényhős  
szerepében

Amíg Kelényi Istvánnal a 
programról beszélgetünk, 
Grób Mariann, az egyik kis 
csoport vezetője egy Kas-
sák-novellát olvasott fel a 
gyerekeknek. Őket egyéb-
ként nemcsak Kemény Ildi-
kónak vagy Gyimesi Gabri-
ellának hívják, hanem egy 
későbbi beszélgetéshez – 
amelyen az irodalmi hősök-
ről és példaképekről lesz 
szó – valamelyik kedvelt 
regényhős nevét vették fel.

Varga Gyula, aki ősszel 
nyolcadikos lesz, már har-
madszorra van itt.

– Példaképet a Kőszívű 
ember fiaiból választottam, 
az egyik Baradlay-fiú le-
szek, még nem döntöttem 
el, hogy melyik. Olyan le-
szek, aki jó és bátor – mond-
ja.

A hetedikes Jóka Ildi 
Dobó Katicát választotta 
példaképül.

– Ki más lehetne, ha nem 
ő, aki nő létére várat védett, 
erős és bátor volt – mondta.

Közben megérkezett Kele 
Judit iparművész, a ma dél-
utáni foglalkozás előadója. 
Tarsolyában érdekes játé-
kot hozott. A társaságot két 
csoportra osztja. Az egyik 

társaság feladata, hogy el-
készítse saját maga maszk-
ját, azaz, hogy mi szeretne 
lenni. A másik csoporté, 
hogy kisorsolt társának ál-
arcát készítse el úgy, ahogy 
a másikat látja.

Szemüveges kislány töp-
reng, nem tudja eldönteni, 
mi legyen. Aztán nevetve 
kiált fel, doki leszek! És Sa-
lánki Ágnes hozzáfog a 
doktorálarc elkészítésé-
hez. Eldöntik, kiből mi lesz. 
S megkezdődik az álarcok 
készítése.

Izgatottan rajzolnak, fes-
tenek, s közben hangos ta-
nácsokat adnak egymás-
nak. Időnként követet kül-
denek a másik asztalhoz, 
hogy hírül hozza, mi törté-
nik ott. Kemény Ildikó cso-
kornyakkendős nyuszit ké-
szít magáról. Buzogány 
Csilla egy nevető szájú és 
szemű lemezkatalógust.

Én így látom Jóna Ildit – 
mondja a kislány, akinek 
egyébként az ismert ifjúsá-
gi regényhős, Mogyoró a 
példaképe.

Általában nagy sikere 
van ennek a játéknak – ma-
gyarázza Kele Judit, akit 
nehéz követni, mert egyik 
asztaltól a másikig megy, 
segít az álarcok készítésé-
ben. – A japán iskolában 
egy általános tanítási for-
mából alakítottam ki, több-
éves tapasztalat alapján. 
Több szempontból hasznos-
nak tartom, egyrészt ma-

nuális része kézügyesség-
fejlesztő, másrészt önisme-
retre és egymás figyelésére 
nevel, így kimondják, elké-
szítik a gyerekek az olyan 
maszkokat, amilyennek 
magukat látják. S az álarc 
mögött könnyebben mozog-
hatnak, játszanak.

Zajos az udvar, lázas és 
izgatott a készülődés. Pe-
dig már közeledik az idő, 
amikor haza kell menniük, 
ugyanis ez nem bentlaká-
sos tábor, a foglalkozások 
reggel 8-tól délután 5-ig 
tartanak. S hiába lesz las-
san öt óra, nem siet haza 
senki.

Kelényi Istvántól, aki 
örömmel nézegeti a gyere-
keket, kérdezem – mennyi-
re hisz annak hatásában, 
ami itt történik?

– Ha a résztvevők közül 
nem is mindenkinek tu-
dunk maradandót nyújtani, 
ami hozzájárul személyisé-
ge fejlődéséhez, már meg-
érte. Aki itt van, nem kell 
ösztökélni, hogy olvasson, 
hiszen a jobb tanulókból 
verbuválódott a társaság. 
Ám az ízlésük fejlesztésé-
ben serkentenünk kell őket. 
Abban, hogy olvasmányaik 
tartalmas, emberformáló, 
emberséget erősítő művek 
legyenek. Ha ezt sikerül 
elősegítenünk, nem dolgoz-
tunk hiába.

Koffán Éva
Pest Megyei Hírlap

1978. július 16.

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.

Kedves Látogatóink! 
Művelődési Központunk 2016. 

december 22-én 9–17 óráig 
tart nyitva, december 23-tól 

január 2-ig zárva tart. 
Január 2-től a megszokott 

nyitvatartással várjuk  
önöket! 

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT 
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT 

KÍVÁNUNK!

PROGRAMOK

ADVENT 2016
„Kedvenc dolgaim”
Szulák Andrea adventi koncertje
December 18-án, vasárnap 15.30 órakor

KIÁLLÍTÁSOK

KAMARATEREM
A Poly-Art Alapítvány kiállítása
Megtekinthető december 22-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Kedvenc fotóim
A Duna-Art Fotóklub kiállítása
Megtekinthető január 15-ig

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Szalai Zsuzsanna kerámiakiállítása
Megtekinthető december 22-ig

KLUBÉLET

DUNA-ART FOTÓKLUB
Karácsonyozás, évértékelés
December 20-án, kedden 18 órakor

KERTBARÁT KÖR
Kertészkarácsony
December 16-án, pénteken 17 órakor

KÉZMŰVESKLUB
Karácsonyi készülődés
Részvételi díj 300 Ft
December 17-én, szombaton 10 órakor

VITALITÁS KLUB
Karácsony, a szeretet ünnepe
Előadó Sall Margit
December 19-én, hétfőn 17 órakor

ELŐZETES

SZILVESZTERI BATYUS BÁL
Büfé, tombola, élőzene, családias 
hangulat
Közreműködik a Rozbora zenekar. Belé-
pőjegy: 4000 Ft. Jegyek csak elővételben 
kaphatók!
Információ: 06-23-364-097 vagy 06-30-
597-8817
December 31-én, szombaton 20 órától

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ:  Bakó Beatrix  
06 23/365-490/105

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

PROGRAM

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 megtekinté-
sére jogosító teljes árú jegy 1000 
Ft, a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft kiállítá-
sonként.

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
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgál-

tatásairól és díjszabásáról bővebb in-
formációk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon, vagy a www.csukalib.hu 
honlapon.
A könyvtár részlegeibe 18 éves korig 
és 70 éves kor felett INGYENES a 
beiratkozás. Családi jegy váltása, ér-
vényes diákigazolvány, pedagógusi-
gazolvány és nyugdíjasigazolvány is 
kedvezményre jogosít.
A fenti kedvezmények a zenei könyvtár 
nem hagyományos típusú anyagának 
(CD, DVD) kölcsönzésére nem vonatkozak!

Változások év végi 
nyitvatartásunkban 

Felnőtt- és 
Gyermekkönyvtár: 

December 24-én és 31-én: 
ZÁRVA 

Zenei, Parkvárosi és 
Jószomszédság Könyvtára: 

December 24-től  
január 1-jéig:  ZÁRVA 

A többi napokon 
változatlan nyitvatartással 

várjuk önöket!

FELNŐTTKÖNYVTÁR

ALKOTÓ OLVASÓ
Festett karácsonyi díszek
Katonáné Oancea Erika kiállítása
Megtekinthető december hónapban

KÖNYVAJÁNLÓ
Tematikus válogatás
Az adventhez és az ünnepekhez kapcso-
lódóan
December hónapban

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
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Ajándékozzon könyvtári 
tagságot szeretteinek! 

További információkat kaphat 
könyvtárunk részlegeiben 

személyesen,  
vagy bármelyik 

elérhetőségünk!

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Karácsonyváró
Óvodás és kisiskolás csoportoknak
December hónapban

ZENEI KÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Zenés ünnepváró
Óvodás és kisiskolás csoportoknak
December hónapban
TÁRLAT
A természet hangjai
A rajzpályázat díjnyertes alkotásai-
nak kiállítása

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
VERNISSZÁZS
Az Érdi Művésztelep kiállítása
Megnyitja Novotny Tihamér művészeti 
író. Közreműködik Dresch Mihály szaxo-
fonon.
December 16-án, pénteken 18 órakor

DEcEMBEr 19., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 Határon 1988–89
 Dokumentumfilm  
21:00 Élő örökségünk  15/4. rész
 ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai Szabadegyetem   
 90/24. rész 
22:30 Mozgás
 sportmagazin
23:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
 0:00 Tűzijáték

DEcEMBEr 20., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 Trafó Jazz Klub koncertek
 Kaltenecker Zsolt szóló koncert   
 (Hagyma produkcióval közösen)
20:30 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
21:30 Keskenyúton Délvidéken
 dokumentumfilm
22:00 Mozgás
 sportmagazin
22:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
22:45 Híradó
23:00 Tűzijáték

DEcEMBEr 21., SZErDA
19:00 Híradó

19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem   
 90/25. rész 
21:00 Herkules
  színes, amerikai–olasz kalandfilm,  

1983
22:40 Sztárportré 76. rész
23:10 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
  0:10 Tűzijáték

DEcEMBEr 22., cSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 77. rész 
20:00  A 2016–2017. évi labdarúgó- 

bajnokság 
 Érdi VSE–Kaposvári Rákóczi FC 
mérkőzés (ismétlés)                   

21:40 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:10 Mozgás
 sportmagazin
22:40 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó
23:40 Tűzijáték

DEcEMBEr 23., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Globo Világjáró 52. rész

20:00 Ütőerő
 színes, amerikai krimi, 1975                                                                                              
21:15 Sztárportré 77. rész
21:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:15 Mozgás
 sportmagazin
22:45 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:00 Híradó
23:15  Tűzijáték

DEcEMBEr 24., SZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 53. rész
20:00 Herkules 
  színes, amerikai–olasz kalandfilm,  

1983
21:40 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:10 Bibliai Szabadegyetem   
 90/24. rész 
23:10 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
23:40 Tűzijáték

DEcEMBEr 25., VASÁrNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Mozgás
 sportmagazin
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Ütőerő 
 színes, amerikai krimi, 1975                                                                                              
22:15 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
22:45 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
23:15 Tűzijáték

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.



14 | 2016. december 14. |    hirdetmény

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
fejlesztőpedagógus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunka-
idő, heti 20 órás.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a gyermekek pedagógiai 
és korrekciós fejlesztése. A fejlesztés 
a megelőzést, a korrekciót és a tehet-
séggondozást is magában foglalja. 
A különböző beilleszkedési és/vagy 
funkciózavarokkal küzdő gyermekek 
pedagógiai szűrése, prevenciója és kor-
rekciója csoportos és egyéni formában.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, fejlesztőpedagógus, 

gyógypedagógus,
•	 magyar állampolgárság,

•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló bi-

zonyítványmásolat,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban 
2017. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. december 28. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-
520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja:

•	 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: 1/1081/2016, 
valamint a munkakör megneve-
zését: fejlesztőpedagógus;

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

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

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a munkakör kitöltése kizárólag 
a megjelölt végzettségekkel lehetsé-
ges. Az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghallgatáson 
vesznek részt. Azon pályázatokat áll 
módunkban elfogadni, amelyek hi-
ánytalanul kerültek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek maradék-
talanul megfelel.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Építéshatósági Csoport

építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök: 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet 1. sz. melléklet 15. a) pont sze-
rinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 ellátja az általános építéshatósá-

gi feladatokat, így különösen: az 
építési, az összevont, a bontási, 
a használatbavételi, a fennmara-
dási engedélyezési eljárással, az 
engedély hatályának meghosz-
szabbításával, az országos építési 
követelményektől való eltérési 
engedélyezéssel, továbbá a hasz-
nálatbavétel, a jogutódlás, a ve-
szélyhelyzet esetén szükségessé 
váló építési tevékenység tudomá-
sulvétellel kapcsolatos építésha-
tósági feladatokat, gondoskodik 
a szakhatóságok megkereséséről, 

a helyszíni szemlék lebonyolítá-
sáról, a jegyző hatáskörébe utalt 
hatósági határozatok és végzések 
szabályszerű előkészítéséről, vég-
rehajtásáról;

•	 ellátja a telekalakítási ügyekkel 
kapcsolatos szakhatósági felada-
tokat;

•	 ellátja a hatósági bizonyítványok, 
szakhatósági állásfoglalások ki-
adásával kapcsolatos feladatokat;

•	 az engedélyezési eljárással ösz-
szefüggő kötelezési és ellenőrzési 
feladatai során gondoskodik az 
építményekre vonatkozó általá-
nos érvényű településrendezési 
és építési követelmények érvény-
re juttatásáról, a helyi építési sza-
bályzatban foglalt rendelkezések 
betartásáról;

•	 építésügyi hatósági szolgáltatást 
nyújt.

A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: építéshatósági ügy-
intéző – döntés-előkészítő munkakör.
Jogállás, illetmény és juttatások: a 
jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztvi-
selők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Sza-
bályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 egyetemi szintű építészmérnöki 

vagy építőmérnöki (magasépítő 
területen szerkezetépítő szak-
irány) szakképzettség, főiskolai 
szintű magasépítő üzemmérnöki, 
építészmérnöki, építőmérnöki 
(magasépítő területen szerke-
zetépítő szakirány), vagy város-
gazdasági üzemmérnöki (ezzel 
egyenértékű településmérnöki) 
szakképzettség, vagy ezekkel 
egyenértékűnek elismert szak-
képzettség, vagy

•	 alapképzésben szerzett építész, 
épületszerkezeti konstruktőr vagy 
magasépítési szakirányán szer-
zett szakképzettség, mesterfoko-
zatú képzésben szerzett tervező 
építészmérnöki, szerkezettervező 
építészmérnöki szakképzettség, 
osztatlan képzésben szerzett épí-
tész szakképzettség vagy ezekkel 
egyenértékűnek elismert szak-
képzettség,

•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent:
•	 államigazgatásban, építésügyi 

hatósági területen eltöltött 
gyakorlat,

•	 közigazgatási szakvizsga,
•	 informatikai ismeretek,
•	 építésügyi vizsga.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémameg-

oldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz,

•	 végzettséget igazoló bizonyít-
vány, oklevél egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2017. január 9.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. december 31. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további informá-

ciót dr. Papp Csaba nyújt, a 06-23-522-
300/236-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1.). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
14/934/26/2016., valamint a 
munkakör megnevezését: építés-
hatósági ügyintéző;

•	 személyesen dr. Kertész Orsolya, 
Bartos Beatrix részére, Személy-
zeti Csoport, Pest megye, 2030 
Érd, Alsó utca 1.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2017. január 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

§ (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány;

•	 a kinevezés határozatlan időre 
szól, 6 hónapos próbaidő kiköté-
sével.

KÖZLEMÉNY
A 2016. év különleges, mert ugyanarra a napra 
esik karácsony szenteste és a hanukia, a fény ün-
nepe bejövetele.
Szerte az országban gyúlnak fel a karácsonyfá-
kon a fények, a családok ezen a napon kerülnek 
a legközelebb egymáshoz, a szeretet és a békes-
ség jegyében.
Az idei évben mi zsidók ugyanezen az estén 
gyújtjuk meg a hanukia első gyertyáját.
Az európai keresztény-zsidó kultúrkörben élők 
számára legyen ez az egybeesés a szeretet, az 
összetartozás és a békesség szimbóluma!
Kívánunk minden érdi lakos számára nagyon 
örömteli ünnepet és boldog új esztendőt!
Közösségünk minden tagja nevében,

Hidasi Endre
elnök, DUZSIKE

Minden kedves ügyfelünknek  
és üzleti partnerünknek

áldott, békés karácsonyt és  
boldog új évet kívánunk.

Az ÉTH valamennyi munkatársa
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FELHÍVÁS
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkezte-
tést – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 21/C. §-a  alapján – a szülő, törvényes képviselő kérel-
mére a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott év-
közi szünet munkanapjain biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek részére.
Bölcsődei, óvodai ellátásban részesülő gyermekek étkezése – tekintet-
tel arra, hogy az intézmény az évközi szünetekben nyitva tart – a saját 
intézményükben biztosított. Iskoláskorú, illetve bölcsődei/óvodai ellá-
tásban nem részesülő gyermekek a szünidei gyermekétkeztetést – déli 
meleg főétkezést – a téli szünet hét munkanapján

2016. december 22., 23., 27., 28., 29., 30. és 2017. január 2-án
naponta 11.30–12.30 óra között

vehetik igénybe.
AZ ÉTKEZÉS HELYSZÍNEI:

Érdi Bolyai János Általános Iskola étkezője
2030 Érd, Erzsébet u. 24–32.

vagy az
Érdi Szivárvány Óvoda étkezője
2030 Érd, Hegesztő u. 2–8.

A szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelem benyújtására a Polgármes-
teri Hivatal Humán Irodáján (Érd, Budai út 8.), hétfői napokon: 13–18.30 
óra között, szerdai napon: 8–12 és 13–16.30 óra között van lehetőség.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Tájékoztató
Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy dr. Deák Gábor, aki a 11. számú, dr. Deák Erzsébet, aki a 12. számú 

és dr. Sziráki Csaba, aki a 13. számú háziorvosi körzet háziorvosa 

2016. december 12-től az új rendelőben,
a Bajcsy- Zsilinszky Endre út 40. szám alatt ( BENU Gyógyszertárral egy épületben) 

változatlan rendelési időben kezdi meg az orvosi tevékenységet.

Rendelési idő:
Dr. Deák Gábor Dr. Deák Erzsébet Dr. Sziráki Csaba

Hétfő: 7- 11-ig Hétfő: 11- 15-ig Hétfő: 15- 18-ig

Kedd: 15- 18-ig Kedd: 11- 15-ig Kedd: 7- 11-ig

Szerda: 7- 11-ig Szerda: 15- 18-ig Szerda: 11- 15-ig

Csütörtök: 15- 18-ig Csütörtök: 11- 15-ig Csütörtök: 7- 11-ig

Péntek: 7- 11-ig Péntek: 11- 15-ig Péntek: 15- 18-ig

Minden lakosnak ezúton köszönöm, hogy az építkezés időszakában türelemmel viselte az utazással járó kellemetlenségeket! 
 

T. Mészáros András
polgármester

FELHÍVÁS
Érd Kiváló Sportolója Díj

Érd Kiváló Sportcsapata Díj
Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsa-
pata Díj adományozásával az önkormányzat kifejezi 
elismerését az érdi általános és középiskolák azon ta-
nulóinak, valamint az érdi sportszervezetek általános 
és középiskolás korú sportolóinak, akik kiemelkedő 
sportteljesítményükkel öregbítették Érd Megyei Jogú 
Város hírnevét.
Az Érd Kiváló Sportolója Díj azoknak a diákoknak ado-
mányozható, akik egyéni vagy csapatsportágban 
országos diákolimpián vagy országos bajnokságon 1. 
helyezést értek el, illetve válogatott kerettagok.
Az Érd Kiváló Sportcsapat Díj azoknak a csapatoknak 
adományozható, akik a szakszövetség által kiírt csa-
patsportágban országos diákolimpia országos döntő-
jén 1–3. helyezést értek el vagy országos bajnokságon 
1–3. helyezést értek el.

Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata 
Díj odaítélésére a köznevelési intézmények vezetői, 
valamint a sportszervezetek vezetői tehetnek javas-
latot.  A köznevelési intézmények vezetői, valamint a 
sportszervezetek vezetői az elismerések adományo-
zása érdekében évente egy személyre és egy csapatra 
tehetnek javaslatot. A javaslatokhoz az elért eredmé-
nyekről, a válogatottságról a sportág országos szakszö-
vetségének, illetve a Magyar Diáksport Szövetségnek 
az igazolása szükséges. Az elismerés adományozásáról 
a Sport és Ifjúsági Bizottság dönt.
A benyújtás határideje: 2017. 01. 06.
A javaslatokat a Sport és Ifjúsági Bizottságnak címez-
ve, a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (2030 Érd, 
Budai út 8.) kell benyújtani. Bővebb információt Havril 
Károly sportreferens nyújt a következő elérhetősége-
ken: 06/23 522-300/ 251-es mellék, havril.karoly@
erd.hu.
 Sport és Ifjúsági Bizottság

KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI:
A hét minden napján,  

0–24-ig hívható telefonszámok:

Szociális Gondozó Központ:

Intézményvezető:  20/231-6273

Utcai szociális munkás: 20/376-5363

Kríziskoordinátorok: 20/576-9021

 20/949-5477

Gyermekjóléti Szolgálat:  20/231-8561

Mentő: 30/466-0074

Polgárőrség: 30/621-2596

Hajléktalanszálló: 20/336-8773

Érdi Vöröskereszt: 70/933-8306

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfél-
fogadást tart

a Polgárok Háza 204-es 
szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

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

macsotay.polgarorseg@gmail.com

FELHÍVÁS
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben egy-
szer – a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe, márci-
us 15-e alkalmával – adományozza Érd Megyei Jogú 
Város legrangosabb díjait, amelyek a következők:
Az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím a város legna-
gyobb elismeréseként annak a magyar vagy külföldi állam-
polgárnak adományozható, aki valamely kiemelkedően je-
lentős munkájával, tevékenységével vagy egész életművével 
mind a városban, mind országosan vagy nemzetközi viszony-
latban általános elismerést szerzett, hozzájárulva ezzel köz-
vetve vagy közvetlenül Érd város tekintélyének növeléséhez.
Érd Városáért Kitüntetés adományozható azoknak, akik 
a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és 
gazdasági élet bármely területén kiemelkedően hasznos 
munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, 
maradandó eredményeket értek el.
Érd Város Életmű Díja annak adományozható, akinek 
több évtizeden át végzett kimagasló közösségi, tudomá-
nyos, művészeti, kulturális életműve, valamint egyéb te-

rületen végzett tevékenysége példaként állítható a város 
közössége elé.
Az Érdi Tudományos Díj mindazoknak a személyeknek 
adományozható, akik a tudományágak valamelyikében ki-
magasló teljesítményt nyújtottak, és ezzel hozzájárultak Érd 
Város hírnevének öregbítéséhez.
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adomá-
nyozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendelet értelmében a díjak odaítélését a 
Közgyűlés bizottságai, a Polgármester, a városban élő nagy-
korú polgárok, intézmények, civil szervezetek, nemzetiségi 
önkormányzatok indítványozhatják.
Kérjük, hogy a javaslatokat a kitüntetendő szemé-
lyekre 2017. január 15-ig juttassák el T. Mészáros 
András polgármesternek címezve a Polgármesteri 
Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.), illetve e-mail-en az 
onkormanyzat@erd.hu címre szkennelve.
A felhívás a város honlapján is elérhető!

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.

(az Interspar üzletsorán)

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

Ingyenes
szemvizsgálat!
Szemüvegrendelés esetén.

(Időpontegyeztetés szükséges.)

Csak ezen a napon

-20–40%
minden szemüveglencsére
            keretekre
              -20–50%

OPTIKA NAP
2016. 12. 20.
(kedd, 10–18 óráig)

szemmérés
Személyre szabott szemüveg

+

RENDKÍVÜLI
Ön is

nézzen be!

4
2

7
5

6
8

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.

Kedves
Olv asóink!

Tájékoztatjuk 
Önöket, hogy  

ügyfélszolgálati 
irodánk  

és szerkesztőségünk 

2016. 
december 

21-től 
2017. 

január 1-ig 
zárva tart. 

Legközelebb  
2017. január 2-án 

várjuk Önöket.

Kellemes Ünnepeket 
Kívánunk!

Szerkesztőség

Keretes hirdetésekkel kapcsolatban várjuk érdeklődését  
az ertekesites@ erdiujsag.plt.hu   e-mail címen,  

vagy  a 06-23/520-117-es  telefonszámon.
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Krízisriport

Túl élni a hideget, a magányt
(Folytatás a 3. oldalról.)

Sok sorstársa nem ilyen 
szerencsés: a szállóra köny-
nyebb bekerülni, mint kike-
rülni onnan. A közkeletű ne-
vén csak „fapadosnak” neve-
zett éjjeli menedékhely ajtaja 
ilyenkor télen délután négy 
órakor nyílik ki: sorra érkez-
nek kis motyójukkal azok, 
akiknek nem jut fedél a fejük 
fölé. A fapadosban huszon-
három ágy van; ilyenkor té-
len telt ház van, de krízisidő-

szakban mindenki számára 
fedelet biztosítanak.

– Fényképezzen csak nyu-
godtan, legalább a barátaim 
is meglátják, hova juttattak 
– legyint egy férfi az ágyon 
ülve, apró fadobozt forgatva 
a kezében. A fapados való-
ban harmadosztály: bár 
tiszta és rendes, körüllengi 
az elhagyatott életek re-
ményvesztett, áporodott le-
vegője. Az „ágyrajárók” ke-
vés szavúak, magukba zár-

kózók, még akkor is, ha egy-
más mellett ülnek a közös 
helyiségben – a hosszú téli 
estén tévéznek, a szálló 
munkatársa kukoricát pat-
togtat nekik, van meleg tea, 
és ha kell, van gyógyszer is 
– tudjuk meg Pákozdi Orso-
lyától, a szálló vezetőjétől, 
aki végigkalauzolt az egész 
épületen, meg-megállva 
egy-egy lakónál. Sokuknak 
van panasza, gondja-baja, 
amit pár kedves (vagy épp 
határozott) mondattal meg 
lehet oldani vagy legalábbis 
enyhíteni.

A szálló nemcsak a fapa-
dos részből áll. Az átmeneti 
ellátásban tíz nő és tizenkét 
férfi vesz részt: ők jövedel-
mük függvényében fizetnek 
a szállásért (legfeljebb 25 
ezer forintot – sokaknak ez 
is nagy összeg, főleg, ha jöve-
delmükből hitelt fizetnek). 
Egyik szinten a nők, mási-
kon a férfiak laknak, négy-
ágyas szobákban. Ezeket 
nemrég felújították, kifestet-
ték; a nőké még lakályos is, 
látszik az asszonyi kezek 
munkája. Itt jóval otthono-

sabb a légkör, mint a fapa-
dosban, és míg ott nem szíve-
sen meséltek magukról, itt 
megosztják velünk életük 
történetét. Nem olyan nehéz 
ide kerülni: elég egy bedőlt 
hitel, egy tönkrement kap-
csolat, hogy pénz és fedél 
nélkül maradjon az ember. 
Pedig sokuknak él a fia-lá-
nya, csak épp külföldön vagy 
messzi vidéki városban, 
maga is rossz anyagi körül-
mények között. Dezső bácsi-
nak például, aki kezességet 
vállalt az élettársa családjá-
nak, és emiatt úszott el a 
diósdi háza, két lánya él vi-
déken, Olgi néninek pedig 

Angliában lakik a lánya. 
Néha beszélnek telefonon, 
Dezső bácsi még látogatja is 
a gyerekeit, vannak unokái 
is. Nem, karácsonyra nem 
utazik haza, Olgi néni sem 
várja Érdre a lányát. Az ün-
nepeket mind a szállón töl-
tik. Lesz vacsora, közös ün-
neplés, ám a családot, a va-
lahai szebb, teljesebb életet 
ezeknek a már nem fiatal, 
jobbára nyugdíjas emberek-
nek nem tudja pótolni senki 
és semmi.

(A riportban szereplők ne-
vét személyiségi jogaik vé-
delmében megváltoztattuk.)

QQ ÁdÁm Katalin

„Fotózzon csak, legalább látják a barátaim, hova juttattak”

Egy női szoba. A szekrénykéken fényképek, apróságok a valaha volt 
másik életből
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Hangszersimogatók és kézműves kismesterek

Meg gyúlt a harmadik adventi gyertya
Fogd meg, pengesd és ropjad! – akár így is hangozhatott 
volna harmadik adventi program mottója. A múlt vasár-
nap délután városunk legkisebbjeit és persze kísérőiket 
várták zenével, tánccal és ügyeskedő kézműves progra-
mokkal a Szepes Gyula Művelődési Központban.

A karácsonyváró délután 
első részében Barta Viktó-
ria, a Lukin László Zeneis-
kola tanárnője hangszersi-
mogató félórát tartott a ki-
csinyelnek. Sokan talán, ha 
láttak is egy-egy hangszert, 
nem biztos, hogy alkalmuk 
volt kézbe venni, esetleg pró-
bára tenni magukat a meg-
szólaltatásában. Itt az apró-
ságok lehetőséget kaptak 
arra, hogy megtapasztalják, 

„illik-e” a kezükbe a kicsi és 
a nagyobb hegedű, sőt azt is, 
mennyit kell még nőniük ah-
hoz, hogy egyáltalán meg-
foghassák a csellót vagy a 
nagybőgőt. Akit pedig nem 
érdekeltek a hangszerek, be-
kapcsolódhatott a kreatív 
sarok számos ötletet kínáló 
programjába.

Egyik asztalnál egyedi ka-
rácsonyfadíszek, a másiknál 
apró karácsonyi ajándékok, a 

harmadiknál különleges ün-
nepi képeslapok vagy festett 
mézeskalácsok készültek. 
Egyik kisfiú épp sötétzöldre 
színezte a gipszdinót, ha nem 
kerül fel a karácsonyfára, jó 
lesz vele játszani – mondta, s 
közben fel sem emelte a fejét a 
nagy munkából. Nem messze 
tőle papírkarikákból alkot-
tak rénszarvast meg Miku-
lást és az ügyes kis kezek 
nyomán – a szülők vagy nagy-
szülők némi segítségének és 
biztatásának köszönhetően – 
egyre gyarapodtak a szebb-
nél szebb mézeskalácsok. A 
fát díszítik majd vagy gondo-
san becsomagolva, apró, de 

figyelmes ajándéknak is 
megteszik.

A hangszersimogatót a 
Kisharang Táncegyüttes fel-
lépése követte, akik Hudák 
Ágnes vezetésével egy látvá-
nyos Luca-napi műsort mu-
tattak be, majd a Pittyendá-
ré zenekar segítségével vi-

dám táncba hívtak minden 
jelenlévőt.

A mulatság sötétedésig 
tartott, ekkor a résztvevők a 
főtérre vonultak, s közös 
éneklés keretében meggyúj-
tották a harmadik gyertyát 
a város adventi koszorúján.

QQ BE

Barta Viktória számos hangszert hozott, amelyeket megfoghattak 
vagy meg is szólaltathattak a kíváncsibb gyerekek

Meg újult a tornaterem
Több mint egyhónapos munkával újították fel a Gárdo-
nyi iskola tornatermét, amit múlt hétfőn vehettek bir-
tokba a gyerekek. A munkálatokat az Érdi Tankerület 
szervezte és finanszírozta.

A korábbi nyári esőzések 
miatt a terem beázott: emi-
att a bordásfalakat le kel-
lett szerelni, az átázott fa-
lat pedig újravakolni. Az 
elszívókat, valamint a ko-
rábban meghibásodott ar-
matúrákat is javították – 
ezek rendszeres karban-
tartása nem egyszerű, hi-
szen állvány kell hozzá. 
Most mód nyílt arra is, hogy 

a nagy igénybevétel miatti 
problémákat, sérüléseket is 
orvosolják; ennek kereté-
ben a szertárt és az előteret 
is rendbe tették – tudtuk 
meg Pintérné Bernyó Pi-
roskától. Az igazgatónő el-
mondta: gyakori, hogy egy-
szerre három osztály is 
tornázik a teremben, ezért, 
hogy a zsúfoltságot csök-
kentsék, egy kondiszoba 
kialakítását tervezik.

– Szeretnék megkeresni 
egyesületeket, hogy tud-

nak-e minket támogatni 
használt kondigépekkel. A 
termet a gimnazistáinknak 
rendeznénk be, akik így 
megtanulnák e gépek he-
lyes használatát és azt is, 
hogyan lehet a különböző 
izomcsoportokat erősíteni 
– tette hozzá az igazgató. 

A Gárdonyiban nyáron a 
szülők és egy festékgyár 
segítségével felfrissítették 

a tantermek és az aula itt-
ott lekopott, megsérült fes-
tését, az önkormányzat pe-
dig az udvaron új térköve-
ket rakott le, és megkezdte 
az udvari felszínivíz-elve-
zetési problémák megoldá-
sát. Mint Sárközi Mártától, 
a tankerület igazgatójától 
megtudtuk, e munka folyta-
tását a tankerület szervezi 
és finanszírozza – amint az 
időjárás engedi, elkezdőd-
hetnek a munkálatok.

QQ Á. K.

Gyakori, hogy egyszerre három osztály is tornázik a teremben

Egyesületté alakul az Életfa Csoport

Kac ifántos Mikulásünnep
Több mint harminc, súlyo-
san, illetve halmozottan 
fogyatékos gyermeket ne-
velő család ünnepelt együtt 
múlt pénteken az Életfa 
Csoport első Mikulásren-
dezvényén, amit a Habili-
tációs Központban tartot-
tak, a Csengettyű együttes 
közreműködésével.

A felajánlók jóvoltából 
minden gyerek kapott egy-
egy takaros csomagot a Mi-
kulástól, aki nemcsak aján-
dékot, hanem személyre sza-
bott dicséretet, elismerő mo-
solyt is hozott a kicsiknek – 
amire nagyon nagy szükség 
van, hiszen ezeknél a gyere-
keknél az is nagy munka, 
küszködés eredménye lehet, 
ami másoknál természetes, 
legyen szó akár egy buk-
fencről vagy a kanál megfe-
lelő fogásáról.

A szülőket – akik harapni-
valókkal készültek egymás 
és a gyerekek megvendége-
lésére – is várták egy kis 
meglepetéssel: Tarsoly Ani-
kó, a csoport egyik alapítója 

bejelentette, hogy hamaro-
san egyesületté alakulnak, 
ami nagyon fontos lépés lesz 
az alig egy esztendeje ala-
kult, akkor még csak egy kö-
zösségi oldalon működő cso-
port életében.

– Jelenleg 120 tagunk 
van, és általában egyszerre 
20–25 szülő jön el a találko-
zókra. Sokan nem tudnak 
eljutni minden rendezvény-
re, hiszen a halmozottan 
sérült gyerekeket nevelő 
szülők is vannak köztünk  

– hangsúlyozta Tarsoly 
Anikó.

– Az én fiam értelmi és 
mozgáskorlátozott, kisagyi 
fejlődési rendellenessége 
van. Egyedül nevelem, ápo-
lási díjat kapok. Nagyon ne-
hezen jutunk el különféle 
rendezvényekre – mondta 
lapunknak az egyik édes-
anya is, aki arra a kérdésre, 
hogy mit ad számára az Élet-
fa Csoport, úgy fogalmazott: 
közösséget, és azt az él-
ményt, hogy itt ugyanolyan 
emberek vannak, mint ami-
lyen ő maga is.

Az Életfa Csoport, az Em-
beri Hang Alapítvánnyal si-
kerrel pályázott egy olyan 
tanfolyam megtartására, 
amely segít feldolgozni a 
szülőknek gyermekük hely-
zetét, és tanácsot kaphatnak 
a családi élet más területeit 
érintő kérdésekben is. A hat 
alkalomból álló kurzus janu-
árban indul majd, és minden 
bizonnyal nagyon népszerű 
lesz az érintett szülők kö-
rében. Q ÁdÁm

Sokuknak a rendezvényeken való részvétel is nehézséget okoz

Virgács nem volt, dicséret annál több
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Nyuszi a németórán

Kem i suliba megy
Kutya és nyuszi bevonásával tartott tanórákon vettek 
részt hét ország pedagógusai és szakemberei az  
Érdligeti Általános Iskolában. A vendégek egy Eras
mus+os projekt, az Animal Integration in the Educa
tion Programme (állatok bevonása az oktatási prog
ramba) elnevezésű pályázat keretében érkeztek Érd
re, kétnapos látogatásra.

Mint Vargáné Balogh 
Erika iskolaigazgató la-
punknak elmondta, intéz-
ményükben három éve von-
nak be állatokat – azaz 
Pitypang nyuszit és Kemi 
kutyát – az iskolai foglalko-
zásokba. A program na-
gyon sikeres, ugyanis az 
állat jelenléte, részvétele a 
tanórán csökkenti a szo-
rongást, megnyugtatja a 
kicsiket, motivációt és ju-
talmat jelent – emelte ki az 
igazgatónő.

Az iskola múlt csütörtök 
reggel műsorral várta a ro-
mán, ír, szlovén, horvát, tö-
rök, lengyel, görög pedagó-
gusokból, szakemberekből 
álló erasmusos delegációt, 
amely egy kutyás felzár-
kóztató órán, egy nyuszis 
fejlesztő foglalkozáson és 
egy nyuszi bevonásával 
tartott németórán vett 
részt. Ezt szakmai előadá-

sok követték, majd a Föld-
rajzi Múzeumba látogattak 
el a külföldi vendégek. Pén-
teken egy kutyamenhelyet 
néztek meg, majd a szak-
mai munka befejezését kö-
vetően Budapest nevezetes-
ségeit tekintették meg a 
projekt résztvevői.

Az Erasmus+-os prog-
ram 2017-ben ér véget, de az 
állatterápiás foglalkozások 
tovább folytatódnak az is-

kolában – tudtuk meg Sta-
ub Tündétől, a projekt 
koordinátorától.

– Tavaly csatlakozunk a 
pályázathoz, és mivel mi 
voltunk az egyetlenek, ahol 
már zajlott állat bevonásá-
val fejlesztő munka, mi biz-
tosítottuk elsőként a szak-
mai részt. Részt vehettünk 
egy írországi speciális, ál-
latterapeutás tréningen is, 
ahol megtapasztalhattuk: 
nemcsak kutyával és nyu-
szival, hanem hörcsöggel, 
tyúkkal, de akár egy tehén 
bevonásával is lehet fejlesz-
teni a gyerekeket. A prog-
ram másfél éve alatt szá-
mos nemzetközi látogatá-
son vettünk részt, és itthon 
is több feladatot oldottunk 
meg. Jártunk lovaspark-
ban, állatkórházban, részt 
vettünk képzésekben és fo-
gadtuk a módszer iránt ér-
deklődőknek – sorolta Sta-

ub Tünde koordinátor, aki 
elmondta azt is: az állatte-
rápiának látható eredmé-
nyei vannak.

– Az állatok olyan rezo-
nanciát bocsátanak ki ma-
gukból, amely a gyerekek 
idegrendszerére rendkívül 
jól hat. Szertnénk a mód-
szerünket továbbfejleszte-
ni és még több osztályt be-
vonni – zárta szavait a ta-
nárnő. n ÁdÁm

Marcali-Kiss Rita felzárkóztató órája, Kemi kutya bevonásával

Idei vágás, tavalyi ár

Kar ácsonyi fenyőfamustra
Megjelentek az utcákon az 
első fenyőfák. A választék 
nagy, az árak pedig nem 
változtak tavaly óta. Ami 
rossz hír: lehet, hogy a kis
méretű lucfenyőkből keve
sebb lesz az idén.

Régebben a Mikulással 
együtt jött, idén csak a har-
madik adventi gyertyával, 
de annál nagyobb választék-
ban: luc, ezüst, nordmann, 
douglas, félméteres göm-
böcske, négyméteres óriás, 
földlabdás és vágott, minden 
mennyiségben – csak győz-
zünk válogatni. A luc illatos, 
de hamarabb lehullik, az 
ezüst rendkívül dekoratív, a 
nordmann pedig nagyon so-
káig megőrzi a szépségét, 
persze ezek a legdrágábbak 
is. Nem véletlenül.

– A nordmann sokkal las-
sabban nő, mint a lucfenyő, 
amelyik hét év alatt eléri a 
két és fél méteres magassá-
got, míg a nordmann csak 
tizenegy év alatt – magya-
rázta kérdésünkre András 
Gyula. Az őstermelő Marca-
li mellől érkezett, és húsz 
esztendeje árul fenyőt. Sze-
rinte mostanában a nord-
mann a legkapósabb.

– Nálam a luc métere 1500 
forint, 3500 az ezüstfenyőé, 
míg a nordmann 4500 forint-
ba kerül, de lehet alkudni is: 
a kecske is lakjon jól, és a 
káposzta is megmaradjon – 
mondta mosolyogva az ős-
termelő, aki – bár az áprilisi 
fagyok nagy károkat okoz-
tak az ültetvényében – több 
száz fát hozott Érdre.

Kapuvári Zoltán, aki csa-
ládi vállalkozása keretében 

árul fenyőt évtizedek óta, Za-
lában termeszti a fenyőfákat. 
Ő nem panaszkodott a fa-
gyokra, neki inkább az enyhe 
decemberek okozzák a gon-
dot: egyre később vágják ki 
és kezdik árusítani a fákat a 
meleg időjárás miatt.

– Az árakat nem emeltük 
tavaly óta. A lucnak 1200–
1500 forint métere, a nord-
manné 3000–4000 forint, az 
ezüstfenyőé 2500–3000 forint 
körül van, a minőségtől füg-
gően. Már ma, a legelső na-
pon is nagy volt az érdeklő-
dés; leginkább a nordmannt 
és az ezüstöt vitték, de ez 
minden évben így van: a lucot 
karácsony közeledtével ve-
szik jobban – tette hozzá.

– Húsz éve árulok fákat, 
de egyet nem tudok előre el-
találni sosem: azt, hogy mi-
lyen méret lesz a legkelen-
dőbb. Mert az is évről évre 

változik, hogy mekkora fá-
kat keresnek leginkább a 
vásárlók. Idén a kis lucfe-
nyőkből van hiány: ennek az 
az oka, hogy hét éve a luc-
nak nem volt ára, nem ültet-
ték – magyarázta Kapuvári 
Zoltán, hozzátéve: ebben a 
szakmában hét-nyolc évre 
előre kell gondolkodni, hi-
szen ennyi kell ahhoz, hogy 
egy fa megnőjön.

Ha túl vagyunk a vásárlá-
son, érdemes egy kis figyel-
met fordítani a fa tárolásá-
ra is: tartsuk kint a hideg-
ben, és a hálót csak 24 órá-
val díszítés előtt vegyük le 
róla. Ha fagyos az idő, díszí-
tés előtt egy nappal hozzuk 
be, hogy kiengedhessenek 
az ágai. Kapuvári Zoltántól 
megtudtuk azt is, hogy a 
frissen vágott fát érdemes 
vízbe állítva tárolni, mivel 
ilyenkor úgy „viselkedik”, 
mint a vágott virág, azaz 
szívja magába a vizet. A 
régebben kivágott fák ese-
tében ez nem igaz – azok 
már nem fogják megszívni 
magukat.

Ha szeretnénk karácsony 
után elültetni a fenyőt, tehát 
gyökereset választunk, győ-
ződjünk meg arról, hogy va-
lóban megvan-e a gyökere. 
Célszerű a nagyobb földlab-
dás, kisebb fákat választani, 
azok nagyobb eséllyel élik 
túl a kiültetést. Ezeket a fá-
kat díszítés előtt szoktatni 
kell a szobalevegőhöz: egy 
hétig tároljuk a pincében 
vagy a garázsban, és ha vége 
az ünnepnek, ugyanígy 
szoktassuk vissza a kinti hő-
mérséklethez, és amint vége 
a fagyoknak, azonnal ültes-
sük el. n ÁdÁm Katalin

Évről évre változik, hogy mekkora fákat keresnek leginkább a vásárlók

A luc métere 1500 forint, 3500 az ezüstfenyőé, míg a nordmann 4500 
forintba kerül
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Meg yei csapatbajnokok
A Pest megyei csapatbajnokság utolsó, negyedik for-
dulóján volt jelenése az Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft.-
nek.

A százhalombattai verse-
nyen az érdiek mindhárom 
éremből tizenegyet gyűjtöt-
tek, így harminchárom do-
bogós helyezéssel zártak, s 
miután mind a négy fordu-
lóban első helyen végeztek, 
fölényesen lettek Pest me-
gye legjobbjai.

A négyfordulós Pest me-
gyei csapatbajnokság első 
körében – az ÉRD Aréná-
ban – az érdiek harmincegy 
ponttal előzték meg a HKL-
SE-Szentendrét, majd a kö-
vetkező fordulóban pedig a 
Százhalombattai VUK SE-t 
nyolc egységgel múlták fe-
lül. Harmadszor pedig a Bu-
daörsi SC úszói lettek máso-
dikak – az érdiek mögött – 
negyvenhat egységgel. Így 

az utolsó kört szinte behoz-
hatatlan, nyolcvanöt pontos 
előnnyel várták az érdiek. 
De nem is bízták a véletlen-
re a dolgot, hiszen a negye-
dik fordulóban ötvenhat 
ponttal előzték meg a házi-
gazda Százhalombattai 
VUK SE-t, s lettek – fölénye-
sen – Pest megye legjobbjai.

Az utolsó állomáson, a 
százhalombattai sportuszo-
dában az érdiek tizenegy-
tizenegy arany-, ezüst- és 
bronzérmet szereztek. A 
teljes sorozatot tekintve pe-
dig harminckét arany-, har-
mincegy ezüst- és huszon-
kilenc bronzéremmel, s to-
vábbi hetvenhat negyedik-
nyolcadik hellyel zártak.

QQ Domonkos

A M ikulás harcosai
Nyolc arany-, tizenegy ezüst- és négy bronzérmet tar-
tott otthon az Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatikai 
Sportegyesület a hétvégén, a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola tornacsarnokában rendezett Mikulás 
Kupán.

Az ÉSWS SE évzáró 
eseményén kilencven 
versenyző hat különbö-
ző kung fu stílusban, 
negyven formagyakor-
lat kategóriában száz-
hatvan formagyakorla-
tot mutatott be – ez az 
előzetes terveket felül-
múlta.

Az érdiek közül Balis 
Attila és Varga Zsom
bor is egyaránt három-
három érmet szerzett, 
de míg előbbi mindből 
egyet, addig utóbbi há-
rom ezüstöt. Emellett 
többen is két éremmel tértek 
haza: Becságh Boglárka 
(egy arany, egy ezüst), 
Broszman Benedek (egy 
arany, egy bronz), Brosz
man Bertalan (két arany), 
Müller Hargita (egy arany, 
egy bronz), Pozsgay Eszter 
(egy arany, egy ezüst), Pozs
gay Luca (egy arany, egy 

ezüst), Srágli Lili (egy 
ezüst, egy bronz).

Hajnal Hanna, Mák At
tila és Varga Levente pe-
dig egy-egy második hely-
lyel zárt. Azaz összességé-
ben az ÉSWS SE nyolc 
arany-, tizenegy ezüst- és 
négy bronzérmet hozott.

QQ Domi

Az ÉSWS SE nyolc arany-, tizenegy 
ezüst- és négy bronzérmet szerzett

ÉTC: fényes sikerek az ob-n

Baj nokság után gálaműsor
A budapesti Központi Tor-
nacsarnok adott otthont az 
idei akrobatikus torna or-
szágos bajnokságnak, 
melyre az Érdi Torna Club 
tíz egysége kvalifikálta 
magát – legtöbb a mezőny-
ben –, s hét érmet szerzett.

Az akrobatikus tornászok 
magyar bajnokságára az év-
közi pontszerző viadalokon 
lehetett indulási jogot sze-
rezni. Tavaly az érdiek hat 
egysége döntőzött, s mind-
egyik dobogón végzett. Az 
idei évre is hasonló mennyi-
ségű csapatot vártak, ehhez 
képest tíz lett belőle, s azok-
ból heten a dobogón zártak.

A serdülő fiú párosban Ba
logh Máté és Kánnai Márton 
nem talált legyőzőre, míg a 
gyermek páros kategóriában 
Somkuti Emma és Sárdi 
Borbála, valamint Kis Van
da és Vajna Lilla is ezüstér-
mes lett. Sőt, az Ivanics Ro
zina, Bikkes Eszter alkotta 
kettős is második helyen 
zárt, de ők már a serdülőknél 
tették mindezt. A dobogó leg-
alsó fokára serdülő párosban 
(Szilas Eszter, Renglovics 
Anna), újonc hármasban 
(Gerzanics Villő, Sztrunga 
Jázmin és Gerzanics Csen
ge) és újonc párosban (Pel
czelNagy Eszter, Katona 
Lilla) is érdiek álltak.

– Az összes egységünk, 
amely idén elindult, az beju-
tott a magyar bajnoki döntő-
be. Ezt szerintem egyik 
egyesület sem mondhatta el 
magáról. – nyilatkozta la-
punknak Papp Ildikó, az 
ÉTC akrobatikus tornászai-
nak vezetőedzője, aki vi-

szont mégsem teljesen elé-
gedett.

– Sajnálatos, hogy maga 
az eredmény nem jött annyi-
ra. Voltak hibák, úgy érzem, 
a gyerekek egy kicsit elfá-
radtak így év végére. De nem 
szégyenkezhetünk a hét do-
bogós helyezéssel sem – zár-
ta szavait a vezetőedző.

Ami a versenyt illeti, az 
ÉTC volt a legnépesebb tá-
borral, egy egyesület sem 
mondhatja el magáról, hogy 
több egységet adott az érdi-
eknél, sőt, csak az FTC tudta 
megközelíteni őket, amelytől 
nyolc páros vagy duó jutott a 
fináléba.

Hatodik alkalommal ren-
dezte meg évzáró gáláját az 
Érdi Torna Club múlt vasár-
nap, a Batthyány tornacsar-
nokban. A sportegyesület, 
amely négy szakosztályban 
és egy tömegsport-szakosz-

tályban mintegy 450 sporto-
lót mozgat meg, idén nagyon 
jó évet zárt mind a vívás, 
mind az akrobatika terén. A 
telt házas évzáró gálán a 
szakosztályok összes spor-
tolója fellépett, a legkisebb 
óvodástól a versenyzőkig, és 
produkcióikat lelkes tapssal 
köszönte meg a közönség. 
Mint Tóth Judittól, az ÉTC 
elnökétől megtudtuk: céljuk, 
ahogy eddig, most is az, 
hogy jövőre is megállják a 
helyüket a sportági szakszö-
vetségek versenyrendszeré-
ben, emellett szabadidős 
sportolási lehetőségeket biz-
tosítsanak a gyerekeknek.

– Nagy hangsúlyt fekte-
tünk arra, hogy a verseny-
zők és a szabadidős sporto-
lók is professzionális okta-
tásban részesüljenek – zárta 
szavait az elnök.

QQ Á.k.-D.B.

Két érem az Eb-ről
November végén a lengyelországi Lublinban rendezték a 
kyokushin kai karate Európa-bajnokságot, ahol az Érdi Kyo-
kushin Kai Karate Egyesület egy ezüst- és egy bronzérmet 
szerzett. A klub az évet Balassagyarmaton zárta egy nem-
zetközi Mikulás Kupán, ahol három-három arany- és ezüst-
érem mellett kilenc bronz került az érdi karatésok nyakába.

Hatodik alkalommal rendezte meg évzáró gáláját a klub

Az ÉTC indult a legnépesebb táborral a bajnokságon
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Jung az Eb-n is negyedik
Összesítésben negyedik helyen végzett az izraeli Eliat-
ban zajló U23-as súlyemelő Európa-bajnokságon a BKV 
Előre érdi súlyemelője, Jung Beáta, aki ismét egyéni 
rekordokat emelt, s szakításban – az egyetemi világbaj-
noksághoz hasonlóan – ezüstéremig jutott.

„Véget ért életem legnehe-
zebb versenyidőszaka” – 
kezdte sorait a legnagyobb 
közösségi portálon Jung Be-
áta, aki az U23-as konti-
nensviadalon ismét megdön-
tötte eddigi csúcsait, miután 
szakításban 99, lökésben 109 
kilogrammot emelt, azaz az 
egyetemi világbajnokságon 
mutatott teljesítményét egy-
egy kilóval megjavította és 
208 kilogrammos összetettel 
a negyedik helyen végzett.

Az érdi súlyemelő szakí-
tásban a 92, a 96 és a 99 kilo-
grammot is sikeresen felvet-
te, s ezt a teljesítményt csak 
az orosz Nadezsda Likha-
cseva tudta felülmúlni. Lö-
késben a 105 kilogrammot 
felvette, majd a 109 kilóba 
előbb belehibázott, de má-
sodjára már sikeresen fel-
vette, így itt is egyéni leg-
jobbját hozta, amellyel hato-
dik helyen végzett, de össze-
sített eredményét a már em-

lített – és végső győztes – 
Likhacseva mellett a fehér-
orosz Anasztaszija Mikha-
lenka és a lengyel Jolanta 
Wior múlta felül, utóbbi egy 
kilogrammal. Ezzel Jung Be-
áta negyedik helyen végzett.

Az érdi súlyemelő beszá-
molójában megjeg yezte: 
„Rengeteg versenyen kellett 
részt vennem ebben a pár 
hónapban, úgyhogy most 
megérdemlek egy kis cross-
fit edzést újra”. Itt viszont 
gyorsan hozzátesszük, hogy 
december 11-én, vasárnap 
reggel ért haza Izraelből a 
súlyemelő, aki egy csendes 
pihenő után rögtön el is in-
dult az Érdi Torna Club év-

záró gálájára, ahol Ferenc-
zy Fannival fel is lépett, hi-
szen korábban akrobatikus 
tornász is volt, jelenleg pedig 
az ÉTC edzője is. Jung Beá-

tát a verseny előtt Kiss Atti-
la és Kiss Sándor készítette 
fel, a versenyen pedig Like-
recz Attila és Bálint Csaba 
segítették. n Domonkos

Most már jöhet egy kis crossfit edzés!

Az  ÉRD a legjobb!

Pest Megye Önkormány-
zata az ÉRD női kézilabda-
csapatát választotta az év 
legjobb Pest megyei egye-
sületének. A Megyeházán 
megrendezett Sportkará-
csonyon a kitüntető elisme-
rést Tekauer Norbert klub-
elnök és a balszélső, Ta-
kács Kitti vették át.

A Sportkarácsony a me-
gye egyik legfontosabb ese-
ménye, hiszen sportolók 
százai érkeznek a Megyehá-
zára, köztük olimpiai és pa-
ralimpiai sportolók is, aki-
ket szintén köszöntöttek. Az 

ÉRD a 2015/16-os szezonban 
a Magyar Kupában ezüst-, a 
bajnokságban bronzérmet 
szerzett, emellett nemzetkö-
zi szinten – az akkor még 
létező – Kupagyőztesek Eu-
rópa Kupájában a legjobb 
nyolc közé jutott, míg idén a 
KEK-kel összevont EHF-Ku-
pában bejutott a csoportkör-
be, s a bajnokságban máso-
dik a tabellán. Szabó Edina 
együttese legközelebb de-
cember 30-án lép pályára, 
az NB I-ben, a Győri Audi 
ETO KC vendégeként.

Qn DB

A svédországi női kézilabda Európa-bajnokságon az ÉRD 
öt játékosa van jelen. A magyar válogatott keretében Kli-
vinyi Kinga, Kisfaludy Anett és Janurik Kinga is elkezdte a 
csoportkört. A mieinknél az első három meccsen Klivinyi 
Kinga nyolc, Kisfaludy Anett öt gólt szerzett. Janurik Kin-
ga a csehek ellen elveszített (22–27) meccsen perceket 
kapott, a dánok ellen (19–23) nem kapott lehetőséget Kim 
Rasmussentől, viszont Montenegró ellen csak egy hétmé-
teres erejéig nem állt a kapuban. Összesen tizenkilenc 
védéssel, 59%-os mutatóval zárt, amellyel a meccs embe-
re lett a 21–14-es győzelem során. Viszont a meccs utáni 
napon kiderült, hogy az ÉRD csapatkapitánya térdszalag-
húzódást szenvedett, amely miatt kikerült a keretből, s 
nem folytatja az Európa-bajnokságot. Ami a többi érdit 
illeti, a szerbek csapatkapitánya, Katarina Krpezs-Slezák a 
középdöntőbe vezette csapatát, a jobbszélső az első 
négy meccsen tizennyolcszor volt eredményes, míg a 
spanyol válogatottat erősítő Mireya Gonzáleznek nem jött 
össze a csoportkör, de a középdöntőben a franciák ellen 
négy lövésből négy gólt szerzett.

ÖKÖLVÍVÁS

Bro nzéremmel zárták az évet
Alig töltötte be tizennyolcadik életévét, de már a felnőtt 
férfi ökölvívó országos bajnokságon is a kötelek közé 
lépett Csóka Roland, az Érdi Box Klub versenyzője, aki 
másodéves ifiként-elsőéves felnőttként bronzérmet 
szerzett.

A férfi felnőtt 91 kilo-
grammos (nehézsúly) súly-
csoportban az érdi öklöző a 
Kőbánya SC-s Zsigmond 
József ellen húzott kesztyűt 
a tizenhat között. Már rög-
tön az első menetben átvet-
te az irányítást Csóka, aki 
sorra pofozta ellenfelét, s 

ugyan a ringbíró az első 
menetben egy tiszta ütés 
után számolt rá, de ennek 
ellenére is hozta a menetet, 
majd a következő kettőt is, 
így egyhangú pontozással 
jutott a nyolc közé.

A második napon a KSI-s 
Kálmán Attila volt az ellen-
fél, aki jóval magasabb volt 
Csóka Rolandnál, ezért – 
tudatosan – a taktikára fi-

gyelt edzőivel, s ugyan az 
ÉBK öklözője volt aktívabb, 
de ez a meccs jóval szoro-
sabb volt, mint az első. A har-
madik menetben viszont 
Csóka eldöntötte a győzel-
met, miután ellenfele elfá-
radt, ő pedig sorra vitte be a 
tiszta ütéseket, ezzel meg-

osztott pontozással jutott az 
elődöntőbe.

A négy között nem várt rá 
könnyű ellenfél, hiszen a Fitt 
Box Kőszeg ifjúsági Európa-
bajnoka, Hámori Ádám volt 
az ellenfél, aki annak ellené-
re is gyors, hogy magas. 
Ezen a meccsen már rögtön 
az első menetben több tiszta 
találatot és egy monoklit is 
kapott Csóka, majd egy rá-

számolás után edzője, Dob-
rádi Zsolt bedobta a töröl-
közőt.

Az ÉBK korábbi többszörös 
bajnoka, vezetőedzője jó dön-
tést hozott, mint mondta, nem 
lett volna értelme a folytatás-
nak. Mindezekkel együtt Csó-
ka Roland bronzérmet szer-
zett élete első felnőtt országos 
bajnokságán, méghozzá úgy, 
hogy a felnőttek között az ob 
előtt mindössze egy hivatalos 
meccse volt, így mérlege: há-
rom győzelem, egy vereség.

Ezzel az ÉBK rendkívül 
sikeres évet tudhat magáé-
nak, hiszen a serdülő, junior, 
ifi és felnőtt férfi és női me-
zőnyben csupán az ifjúsági 
férfiaknál és junior lányok-
nál nem szereztek érmet az 
országos bajnokságon, de ez 
azért lehetett, mert egyik 
korosztályban sem indult 
versenyzőjük.

Qn Domonkos Bálint

A Kőbánya SC-s Zsigmond József ellen már rögtön az első menetben átvette az irányítást Csóka



A hazai higiéniai papíripar vezető gyártója, a VAJDA- PAPÍR KFT.
munkatársakat keres folyamatosan bővülő csapatába

GÉPKEZELŐ, GÉPBEÁLLÍTÓ
CSOMAGOLÓ

TARGONCAVEZETŐ
KARBANTARTÓ LAKATOS

pozíciókba

Önéletrajzaikat a karrier@vajdapapir.hu e-mail címre várjuk,
a tárgyban a megpályázott munkakör pontos megnevezésével.

Amit kínálunk:
• Versenyképes alapbér
• Teljesítménybónusz
• Cafetéria
• Túlóra pótlék
• Budapestre bejárás
költségtérítése

• Hosszútávú, bejelentett,
folyamatos munka

• Megbízható vállalati háttér
• Többműszakos munkarend

Kezdés: folyamatos, azonnali

Munkavégzés helye: 1239 Budapest, Ócsai út 8.
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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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Gazdikereső

Róka 6 hónap körüli, barátsá-
gos, békés természetű, való-
színűleg kis-közepes termetű-
re növő kanocska. Kertes ház-
ban érezné jól magát, ahol 
sok szeretetet kap, más ku-
tyákkal is összeszoktatható.

Wilson kedves, békés, értel-
mes kölyök, utcán találták. 
4–5 hónap közötti kan, most 
váltja a fogait. Eredeti gazdája 
nem jelentkezett, így új, felelős 
családra vár. Valószínűleg kö-
zepes vagy nagyobb testű lesz.

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

Ha örökbe fogadná Rókát vagy Wilsont, 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 megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-13, 
Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Sakkórák kezdőknek és haladóknak

A B olyai vitte el a kupát
Rekordrészvétellel zajlott 
le az Érdi VSE Sakk Szak
osztálya és az Érdi Batthy
ány Sportiskolai Általános 
Iskola közös szervezésé
ben a IV. érdi általános is
kolások sakkversenye. 3 
éve azért indult a verseny, 
hogy népszerűbbé tegye a 
sakkozást az érdi kisdiá
kok körében.

A sikerről a nagy érdeklő-
dés tanúskodott: 9 iskola 62 
diákja vett részt az őszi érdi 
és diósdi általános iskolá-
sok sakkversenyén a Bat-
thyány Általános és Sport-
iskolában. Sokan első ver-
senyükön próbáltak meg 
helytállni és a sakkórával is 
most ismerkedtek meg. A ki-
sebbek nagyon lelkesek vol-
tak, de a játszmáik néha 
elég furcsán alakultak. Elő-
fordult, hogy mindkét király 
egyszerre volt sakkban, 
vagy egymás melletti mező-
re kerültek.

Öröm volt látni a termek-
ben a csillogó tekinteteket és 
a győzni akarást. Egy-egy 

vesztes játszma se vette el a 
kedvüket a további játéktól.

5 mérkőzést kellett min-
den versenyzőnek lejátsza-
nia meghatározott időn be-
lül. Egymás után mattolták 
be a gyerekek az ellenfelei-
ket, de volt, ahol csak az idő 
dönthette el, ki a jobb. A ver-
senyen mindenki nagyon fe-
gyelmezett volt és sportsze-
rűen viselkedett. A szülők a 

folyosón izgulhatták végig a 
délutánt.

Nagy harc folyt a kupáért 
is, amit kiváló teljesítmé-
nyükkel a Bolyai Általános 
Iskola diákjai vehettek át a 
tavaszi győztes diósdiaktól. 
Reméljük, 2017 tavaszán 
még nagyobb létszámmal, a 
többi általános iskola is be-
kapcsolódik ebbe a nemes 
versenybe.

9 iskola 62 diákja vett részt a versenyen

ÁLLÁST KÍNÁL

Velence
Resort & SPA**** superior

keres főállású és alkalmi munkatársakat :

Férfi és Női
konyhai kisegítő

munkakörbe

Jelentkezni önéletrajz beküldésével
e-mailben hr@velencespa.com
vagy a VRS Part HOTEL Kft.

2481 Velence Pf. 9. címen lehet.
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Biatorbágyi Ipari Parkban található cég
az alábbi munkakör betöltésére keres

munkatársat:

Kereskedelmi asszisztens
Elvárás:
• min. középfokú végzettség
• középfokú angol nyelvtudás
• Word, Excelmagabiztos felhasználói szintű
ismerete

• B kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
• családias, összetartó közösség
• versenyképes jövedelem
A jelentkezéseket apeter@fix-net.hu e-mail

címre várjuk!
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Szabó Audito Kft.
pályázatot hirdet

Bérszámfejtő
munkakör betöltésére

Feladatok: Bérszámfejtési és TB kifizetőhelyi
feladatok teljes körű ellátása

Elvárások: Középfokú szakirányú végzettség,

2-3 éves bérszámfejtői gyakorlat

Előny: Novitax program ismerete

Munkavégzés helye: Velence

Jelentkezni önéletrajz beküldésével emailben
hr@velencespa.com címen lehet.
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Villanyszerelőt,
villamoshálózat szerelőt,
lakatost és darukezelőt
keresünk hosszú távra
Versenyképes jövedelem.

Stabil háttér.
Jelentkezés: NGN Épszerterv Kft.

06-20/523-15-51

keres.
Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a dízel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)
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Érdi tűzifa telepre keresünk mun-
katársat. Elvárások: betanulás
után önálló munkavégzés. Kez-
dő nettó bérezés:140.000.-. Ér-
deklődni 8:00-15:00 munkana-
pokon: 06-70/2228212.

Érden keresek főzni tudó, friss
nyugdíjas hölgyet bejárónő-
nek, illetve kerti munkára jogo-
sítvánnyal rendelkező ezermes-
ter nyugdíjas urat. Jelentkezés:
06-70/362-1550.

Budaörsi Tesco üzletsorán talál-
ható kávézóba keresünk rétes
nyújtásában és dagasztásban
jártas háziasszonyt és/vagy pé-
ket. Érdeklődni: Bicsák Erika 06-
20 469-6269.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden munkásoknak, brigádok-
nak külön bejáratú, összkom-
fortos lakás kiadó. Kocsi beál-
lással. T: 06-23/367-922.

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

Karácsonyi GyÜMÖLcsLÉ
És LEKVárVásár!

100%-os natúr préselt
aLMaLÉ, ŐsZiLÉ-aLMáVaL és
MEGGyLÉ-aLMáVaL 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPEr- és MEGGyLEKVár

termelői áron megvásárolható!
Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!

csupa-csupa vitamin! ingyenes házhoz szállítás.

T:30/2721769, finoMGyuMoLcsLE.hu
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INGATLAN

Életjáradéki szerződést kötnék
lakóingatlanra. Minden megol-
dás érdekel. 06-30/9-515-1-07.

KIADÓ INGATLAN

Érd felsőn különálló kisház kizáró-
lag egy személynek kiadó.
60.000,-Ft (rezsivel)+kaució. T:
06-70-944-3305

Tárnoki úton családi ház önálló
szintje 65.000+rezsi+kaucióért
kiadó (vegyes tüzelés). 06-30/
624-96-04.

AUTÓ/MOTOR

Eladó Honda személygépkocsi,
2007-es évjárat, 1.4-es benzin-
es, iá.: 1,7 millió Ft. (114.560
km) csak magánszemélynek.
06-30/593-23-08.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
22
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OKTATÁS

Angolórák szintentartó társalgás-
sal gyakorlott tanártól, alapos
nyelvtannal, bármely napszak-
ban otthonában is. Telefon:06-
20-9-255-288.

VEGYES

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

Méteres szálakban lévő vegyes
vagy akác tűzifa szállítással ela-
dó. 06-30-747-2519

Erdészettől száraz tölgy tűzifa
15.400 Ft/m3-től szállítva eladó.
06-30-288-1943

KÖZLEMÉNYEK

A PRO IUVENTA Alapítvány kura-
tóriuma ezúton szeretne köszö-
netet mondani mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk
1 %-val hozzájárultak az alapít-
vány működéséhez. A felaján-
lott összeg 2016. évben
281.869.—FT, amelyet az egy-
ház hitéleti, oktatási tevékeny-
ségének támogatására haszná-
lunk fel.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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VÁLLALKOZÁS

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 42
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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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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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Duguláselhárítás éjjelnappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

Hétvégén is! Garanciával!
Egy órán belül! Fakivágást is vállalok!
T: 06-70-380-7006, 06-20-943-5803,

06-30-725-5374 41
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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

40
60

87

TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN

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

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós
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TéliGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

éRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 39
8
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor sze-
relés, mosógép és mosogató-
gép bekötés. 70/642-75-26.

Szexuálterapeuta rendel:
Szigeti Krisztina • 06-30-383-6936
www.szexualcoach.hu

396975

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 42

56
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Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Ne várjon tavaszig, fizessen
nettó áron most! 20/318-8142.

karrier.aldi.hu

Bolti eladó
ÉRD, Budafoki út 6.

A pozícióban

elérhető, pótlé
kokkal

(kivéve a vasá
rnapi

pótlék*) növel
t

legmagasabb

havi bruttó fize
tés:

222.225 Ft

(heti 30 órában)

Az ideális jelölt:
• gyorsan és pontosan dolgozik
•megbízható, felelősségteljes, elkötelezett
Feladatai:
• a vevők kiszolgálásamodern, vonalkódolvasóval ellátott
pénztárgéprendszerünk segítségével

• árufeltöltés
• különböző takarítási és tisztítási tevékenységek
Amit kínálunk:
• hosszú távú, stabil munkahely
• betanulási program
• részmunkaidős foglalkoztatási konstrukciók (heti 20, 25 vagy 30 órában)
• Erzsébet-utalvány
• Kormányrendelet szerinti munkába járás költségeinek térítése
• *vasárnapi pótlék aMunka törvénykönyve szerinti mértékben

Készen áll a sikerre?

Amennyiben

hirdetésünk fe
lkeltette

érdeklődését,
fényképes

önéletrajzával
és végzettségé

t

igazoló dokum
entumainak

másolataival a karrier.aldi.hu

weboldalon ke
resztül tud

jelentkezni.

Jelentkezését

köszönjük!

Az ALDI Magyarország a piaconmeghatározó szerepet betöltő, nemzetközi keres-
kedelmi vállalat. A diszkont elv következetes megvalósítása mellett köteleztük
el magunkat, amely egyet jelent azzal, hogy a lényegre koncentrálunk: tartósan
magasminőséget kínálunk folyamatosan alacsony áron.
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AMagyar Posta Zrt.
Országos Logisztikai Központja

budaörsi munkavégzési helyre munkatársakat keres

Elérhető bruttó jövedelem:
• 180.000-190.000 Ft/hó
Amit még kínálunk:
• azonnali belépés
• bejelentett, jogszerű foglalkoztatás,
• munkahelyre történő szervezett szállítás,
• fél év után cafeteria,
• jóléti-szociális juttatások széles köre.

Betanítást biztosítunk, előzetes szakmai tapasztalat
nem szükséges!

Ahol személyesen várjuk jelentkezését:
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály
2030 Érd, Budai út. 26.
Időpont: 2016. december 15. 10 óra
További elérhetőségeink:munka@posta.hu, 06-30-772-9769.

Építsük együtt a jövő postáját!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
ingyenes hetilapjában 25 300 példányban 

ElérhEtőségEk:
E-mail: ertekesites@erdiujsag.plt.hu

Tel.: 06-23-520-117

Hirdessen Ön is az Érdi Újságban!

KErEssE MindEn hÉTEn a posTaládáJában!

23apróhirdetés  | 2016. december 14. |
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Gyerekek is adományoztak

Plü ssmackók a mentőkben
Alig egy hónap alatt több mint 1100 darab plüssmackót 
gyűjtöttek össze civil édesanyák abból a célból, hogy 
minden Dél-Pest megyei mentőautóban utazó gyermek-
nek adhassanak az orvosok a biztonságérzetük növelé-
sének érdekében.

Az országban több mint 20 
éve indult az a kezdeménye-
zés, hogy valamennyi mentő-
autóba plüssállatokat kezd-
tek el gyűjteni az emberek, 
mert bizonyított tény, hogy a 
kicsik egy számukra isme-
retlen vagy ijesztő helyzet-

ben könnyebben megnyug-
szanak, ha van valami, ami 
az otthon vagy az édesany-
juk által nyújtott biztonság-
ra emlékezteti őket. Pappné 
Péva Krisztina érdi édes-
anya saját tapasztalatból ki-
indulva döntött úgy, hogy la-

kóhelyén elkezdi gyűjteni a 
plüssöket. Önkéntes alapon 
csatlakozott hozzá másik két 
anyuka és egy apuka, majd 
miután felvették a kapcsola-
tot az Érdi Mentőállomással 
és zöld utat kaptak a gyűjtés-
re, a helyi médiumokban és a 
Facebookon kezdték el hir-
detni az akciót. Kezdeménye-
zésükhöz több mint hatszá-
zan csatlakoztak.

Pappné Péva Krisztina és 
társai otthonaikban tisztí-
tották ki a játékokat, majd 
vitték el Budapestre befóli-
áztatni egyesével a mackó-
kat, mivel a mentőautókba 
higiéniai szempontból kizá-
rólag kitisztított, becsoma-
golt játékok kerülhetnek. Az 
akcióhoz munkahelyek, óvo-
dák, iskolák, de főleg civil 
anyukák csatlakoztak és 
sok esetben a gyerekek aján-
lották fel játékaikat a nemes 
cél érdekében, azután, hogy 
a szülők elmondták nekik a 
kezdeményezés lényegét.

Bántó Béla, az Érdi Men-
tőállomás vezetője a hétfői 
átadáson az Érdi Újságnak 
elmondta, hogy nagyon meg-

lepődtek, amikor kiderült, 
hogy több mint 1100 mackót 
gyűjtöttek nekik össze, hi-
szen amikor néhány héttel 
ezelőtt megkeresték őket, 
arra számítottak, hogy két-
három zsáknyi mackót kap-
nak majd. Ehhez képest kö-
zel 20 zsák és több banános-
láda megtelt. A mentőtiszt 
szerint a mackókat nemcsak 
sérült gyermekeknek fogják 
odaadni, hanem olyan ki-
csiknek is, akik bármilyen 
okból kifolyólag résztvevői 
egy esetleges balesetnek, hi-
szen nekik is nagy szüksé-
gük van abban a helyzetben 

egy ölelni való tárgyra, ami 
megnyugtatja őket.

Pappné Péva Krisztina el-
mondta, hogy nem kampány-
szerűen, de folytatják a 
bgyűjtést, hogy a macikat 
pótolni tudják, de mivel 
nagyjából egy évre elegendő 
plüss összegyűlt, egyéb tá-
mogatásról is egyeztetnek a 
helyi mentőállomással; bár-
milyen civil munkával vagy 
akár pénzadomány gyűjté-
sével is segítenének, ha pél-
dául komolyabb életmentő 
készülékre lenne szükség – 
mondta a főszervező.

QQ BNYH

Kezdeményezésükhöz több mint hatszázan csatlakoztak

Az érdi mentők meglepődtek, amikor kiderült, hogy több mint 1100 
mackót gyűjtöttek nekik


