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MASSZŐRKÉPZÉSEK

ÁR
AK
: Svéd frissítő test masszázs: 35.000 Ft

Talp reflex masszázs: 38.000 Ft
Nyirok masszázs: 38.000 Ft

Mindháromra részletfizetés, kedvezmények.
Érdeklődni: 30/302-1487
(nyilv. szám: 00777-2012)

indulnak Érden február elejétől.
MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon és az uniós

országokban is. (Az oklevél többnyelvű.)
Gyakorlati központú oktatás.

43
13
55

ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta

Info:
06/20 55-09-222
06/23 365-357

www.elhousenyelviskola.hu
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ANGOL

nyelvtanfolyamok
é s NÉMET

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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Az akció január 1–31-ig tart, a részletekről érdeklődjön üzletünkben! *Szemüvegkészítés esetén.

optika Diósd, Balatoni u. 2/A.
(az Interspar üzletsorán)

 

Tel.: 23/545-375, 30/709-16-24

Ingyenes
szemvizsgálat
januárban!*
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Gázkazánok,
cirkók cseréje,
gázvezetékek

építése, központi
fűtés, vízszerelés.
06-20/9-888-640.
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„Jó irányba halad az ország és ezt nem eladósodással teszi”
Interjú dr. Aradszki András országgyűlési képviselővel, energiaügyért felelős államtitkárral n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 1. szám    2017. január 11.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Emb erség, bátorság és emlékezet
1945. január 8-án több mint há-

romezer érdi és környékbeli férfit 
hurcoltak el „málenkij robotra” 
lakóhelyükről. Voltak, akiket ha-
mis ígéretekkel csaltak az érdi vá-
sártérre, másokat az ágyukból 
rángattak ki éjjel, majd a csontig 
ható hidegben, gyalogszerrel haj-
tották őket Ercsin át a különböző 
gyűjtőtáborokba: Bajára, Szeged-
re, Temesvárra. Sokan már útköz-
ben elpusztultak vagy a táborok-
ban haltak bele az embertelen kö-
rülményekbe és bánásmódba. 
Akik túlélték, a Szovjetunió mun-
katelepeire – az úgynevezett GUP-
VI lágerekbe – kerültek, és csupán 
töredékük térhetett évek múltán 
haza. Erre a tragédiára emlékez-
nek évről évre Érden a túlélők és 
leszármazottaik, illetve a város 
vezetése, egyházai és intézmé-
nyei. A megemlékezés idén emlék-
tábla-avatással és egy filmbemu-
tatóval bővült.� n�3. és 17. oldal

Történelmi lehetőség

Soha ennyi pénz fejlesztésre Érden még nem volt – 
hangsúlyozta T. Mészáros András polgármester január 
4-ei sajtótájékoztatóján. Mint mondta, infrastruktúra 
fejlesztésére több mint 15 milliárd forint érkezik a vá-
rosba.  n�5. oldal

Posta: Érd kistelepülés

Megszűnt Érden a napilapok kora reggeli kézbesítése: 
a Magyar Posta a megyei jogú várost január elsejével 
azon kistelepülések közé sorolta, ahová csupán a 
napközbeni kézbesítőjáratokkal érkeznek meg az elő-
fizetett újságok.  n�7. oldal

Jól van az első érdi baba

Január 3-án, reggel 6 óra 45 perckor született meg 
2017 első érdi kisbabája ifj. Bukovszki Csaba. Az édes-
apa tájékoztatása szerint anya és baba is kiváló egész-
ségi állapotban vannak, Velencei úti otthonukba múlt 
pénteken térhettek haza.  n�19. 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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Emlékezés az elhurcoltakra

Sza badulás nélkül
Hetvenkét esztendeje a mostanihoz hasonlóan fagyos 
január 8-án egy szál ruhában hurcoltak el háromezer 
fiút, férfit az érdi vásártérről málenkij robotra. Erre a 
tragédiára emlékeznek évről évre Érden a túlélők és le-
származottaik, illetve a város vezetése, egyházai és in-
tézményei. A megemlékezés idén emléktábla-avatással 
és egy filmbemutatóval bővült.

1945. január 8-án több 
mint háromezer érdi és kör-
nyékbeli férfit hurcoltak el 
„málenkij robotra” lakóhe-
lyükről. Voltak, akiket ha-
mis ígéretekkel csaltak az 
érdi vásártérre, másokat az 
ágyukból rángattak ki éjjel, 
majd a csontig ható hideg-
ben, gyalogszerrel hajtották 
őket Ercsin át a különböző 
gyűjtőtáborokba: Bajára, 
Szegedre, Temesvárra. So-
kan már útközben elpusztul-
tak vagy a táborokban hal-
tak bele az embertelen kö-

rülményekbe és bánásmód-
ba. Akik túlélték, a Szovjet-
unió munkatelepeire – az 
úgynevezett GUPVI lágerek-
be – kerültek, és csupán tö-
redékük térhetett évek múl-
tán haza.

Rájuk emlékezett a város 
január 8-án, vasárnap, elhur-
colásuk hetvenkettedik év-
fordulóján. Reggel nyolc óra-
kor a Jézus Szíve katolikus 
templomban tartottak szent-
misét, a Kálvin téri templom-
ban pedig a tízórai istentisz-
teleten emlékeztek meg az 

elhurcoltakról, koszorút he-
lyezve el a templomban elhe-
lyezett emléktábla előtt.

Fél tizenegykor az áldoza-
tok leszármazottai gyújtot-
tak mécsest annál a kőke-
resztnél, amit a málenkij ro-
botra hurcoltak útvonala 
mentén állíttatott az egyik 
túlélő, Eszes Vendel fivére, 
János, valamint több társa 
támogatásával, még 1994-
ben. Évről évre minden janu-
ár 8-án összegyűlnek itt a 
leszármazottak, mécsessel, 
koszorúval, verssel emlékez-
ve a történtekre, amiről évti-
zedekig hallgatniuk kellett 
azoknak, akik túlélték az 
embertelen megpróbáltatá-
sokat. A keresztnél Hajdu 
Ferenc atya mondott imát az 
áldozatokért.

– Emlékezni és nem elfe-
lejteni. A gyerekeinknek 
nem a hamut kell átadni, ha-
nem a lángot – hangsúlyozta 
Antunovits Antal Fidesz–
KDNP-s képviselő, hozzáté-
ve: ezért hívták meg a Fideli-
tas képviselőit is a kőke-
reszthez.

Nem ez a kereszt az egyet-
len, amely a háromezer el-
hurcolt férfinak állít emlé-
ket: 1998-ban avatták fel 
Domonkos Béla szobrát a 
Magyar Földrajzi Múzeum 
előtt. Itt helyezték el koszo-
rúikat január 8-án tizenegy 
órakor a város, illetve a pár-
tok, helyi intézmények kép-
viselői, valamint az áldoza-
tok hozzátartozói, egy kis 

emlékünnepség keretében, 
amelyen a Szirmok női kar is 
közreműködött. A szobor 
mellett idén már tábla is őrzi 
a háromezer elhurcolt emlé-
két. Ezt az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő nyertes 
pályázatának köszönhetően 
– amit a Szovjetunióba hur-
colt politikai foglyok és 
kényszermunkások emlék-
évéhez kapcsolódóan írtak 
ki – állította fel a város, és 
Aradszki András ország-
gyűlési képviselő, valamint 
T. Mészáros András leplezte 
le a január 8-ai ünnepségen.

A polgármester beszédé-
ben a december 16-án el-
hunyt Romits Antalra emlé-
kezett, aki egyik utolsó túl-
élője volt a ’45-ös események-
nek. Az akkor tizenhat esz-
tendő Romits bátor kiállásá-
nak köszönhette, hogy haza-
térhetett a gyűjtőtáborból, 
ráadásul úgy, hogy több fia-
tal társát is magával hozta.

– Romits Antalnak kamasz 
fiúként kellett átélnie mind-
azt a borzalmat, amiről öt 
évvel ezelőtt ezen a helyen 
még személyesen beszélt ne-

künk. De Romits Antal nem-
csak elszenvedője volt ennek 
az iszonyatnak, hanem egyik 
hőse is. Halálfélelmet legyő-
ző bátorságával több mint 
hetven fiatalember életét 
mentette meg, akik végül ha-
zatérhettek családjukhoz. Öt 
évvel ezelőtt emlékező be-
szédében így fogalmazott: „A 
lágerben fogadalmat tettem: 
ha a Jóisten hazasegít sze-
retteimhez, mindent el fogok 
követni, hogy emléket állít-
sak azoknak, akik velem 
együtt szenvedtek, és nem 
térhettek haza”. Ezt a foga-
dalmát be is tartotta. Így 
küzdött a gonoszság ellen, 
amely őt és sorstársait súj-
totta. Mert mi más szegülhet-
ne szembe mindazzal a gaz-
emberséggel, ami Érden és 
környékén az elhurcoltakkal 
történt, ha nem az emberség, 
a bátorság és az emlékezet? 
– tette fel a kérdést T. Mészá-
ros András, hangsúlyozva: 
az emlékezés kötelesség; ez 
védi meg az utódokat attól, 
hogy hasonló szörnyűséget 
kelljen átélniük.

 (Folytatás a 17. oldalon.)

A szobor mellett már tábla is őrzi az elhurcoltak emlékét, amelyet 
Aradszki András országgyűlési képviselő, valamint T. Mészáros And-
rás polgármester leplezett le

A Kálvin téri református templomban istentiszteleten emlékeztek 
meg az elhurcoltakról  (Fotó: Boros Sándor)
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Soha nem jutott még ennyi pénz fejlesztésre Érden, mint 
amennyit a következő években fordíthat erre a célra a 
város. Idén folytatódik a Modern Városok programban 
megfogalmazott beruházások előkészítése, illetve meg
valósítása. Évindító interjú dr. Aradszki András ország
gyűlési képviselővel (Fidesz–KDNP), energiaügyért fe
lelős államtitkárral.

n Ba-Nyilas HajNalka

– Decemberben tartott egy 
sajtótájékoztatót, ahol azt 
mondta, hogy Magyarország 
felfelé ívelő pályán áll. Melyek 
azok a pillérek, amelyekre ezt 
a kijelentését alapozta?

– Magyarországról el-
mondható, hogy soha nem élt 
úgy, ahogy szeretett volna. 
Azt gondolom, hogy ez a 
mostani kormány az, ame-
lyik a magyar érdekek mesz-
szemenő figyelembevételé-
vel, magyar munkaerővel, 
magyar innovációkkal pró-
bál olyan modern országot 
kialakítani, ami az EU-s 
pénzek után is működőképes 
lesz. Ezen az úton haladunk, 
és ha a statisztikai adatokat 
nézzük, akkor azok egyér-
telműen mutatják a gazda-
ság fejlődését és erősödését. 
A költségvetési hiányunk 
tartósan három százalék 
alatt van, elindult az állam-
adósság egyre gyorsuló 
csökkenése. Ez utóbbi páro-
sult azzal, hogy volt egy fel-
minősítés a hitelminősítők 
részéről, s ez több száz milli-
árd forint könnyebbséget je-
lent a költségvetésnek a ka-
matfelár oldalán. Az a cé-
lunk, amit 2010-ben fogal-
maztunk meg, hogy egymil-
lió munkahelyet hozunk lét-
re. Időarányosan ebben is jól 
állunk. A 12 százalékos ak-
kori munkanélküliség le-
csökkent 5 százalékra, úgy, 
hogy közben növekedett a 
munkából élők száma. Mind-
emellett tartósan növekszik 
a gazdaság, a kilátásaink 
2017-re is jók. Az emberek 
életminősége is nagyon so-
kat változott. Nem jelentjük 
ki, hogy nincs szegénység, 
de a kormány gondoskodik 
róluk. Háromszáztizen-
nyolcezer gyerek ingyen ét-
kezik ma Magyarországon. 
Csökkentek a családok ter-
hei és tartósan alacsony az 
infláció, miközben növeked-
nek a bérek. Fontos sikernek 

tartjuk, hogy 2016-ban hét-
százalékos reálbér-növeke-
dés volt, és ezt lehet látni a 
kiskereskedelemben is.

– Milyen kihívások várnak 
a kormányra 2017-ben?

– Folyamatosan próbál-
juk orvosolni azt a problé-
mát, ami az alacsony bérek 
miatti elvándorlást okozza. 
Mégpedig úgy, hogy a kor-
mány csökkenti a vállalko-
zók terheit, másrészt a szak-
munkások minimálbér-eme-
lésével igyekszik helyrebil-
lenteni azt az aránytalansá-
got, amit a környező orszá-
gok bérei okoznak. Úgy lá-
tom, hogy jó irányban halad 
az ország és ezt nem eladó-
sodással teszi. A nagy kihí-
vást az jelenti, hogy az az 
arány, amit a közfoglalkoz-
tatotti létszám jelent, azaz 
hányan élnek az önkor-
mányzatokból és az állam-
ból, az mondjuk Németor-
szághoz vagy a velünk ha-
sonló méretű Csehországhoz 
képest hogyan alakul a kö-
vetkező években.

– Hogyan értékeli az el-
múlt évet a Modern Városok 
program érdi vonatkozásá-
ban, annak tükrében, hogy 
eddig az előkészítés zajlott, a 
látványos beruházások pe-
dig még csak most jönnek?

– Mindenekelőtt vissza 
kell tekintenünk 2015 nyará-
ra, amikor megállapodást 
kötött a magyar kormány 
Érddel, hogy résztvevője 
lesz a Modern Városok prog-
ramnak. Hozzá kell tennem, 
hogy mi ebben ötletadók vol-
tunk 2014-ben, hiszen T. Mé-
száros András polgármes-
terrel és csapatával sokat 
gondolkodtunk azon, hogy 
hogyan lehetne kimozdítani 
Érdet a sajátságos helyzeté-
ből. Ugyanis nagy a lakos-
ságarány, de nagyon kicsi 
az iparűzési adóbevétel, és 
ez sajnos meg is látszik a vá-

ros állapotán és infrastruk-
túráján és azon is, hogy na-
ponta közel húszezer ember 
ingázik a fővárosba dolgoz-
ni. Ráadásul a Pest megyei 
régió részeként már nem 
kap fejlesztési támogatáso-
kat. Ezért kezdtünk el lob-
bizni, hogy Érd kiemelt kor-
mányzati támogatást kap-
hasson. Lázár János Mi-
niszterelnökséget vezető 
miniszternél meghallgatás-
ra találtunk, és onnan jött 
az ötlet, hogy akkor ne csak 
Érd, hanem a többi megyei 
jogú város is részt vegyen a 
Modern Városok program-
ban. Ugyanakkor ennél 
messzebbre is visszatekint-
hetünk, mert amikor 2006-
ban a Fidesz–KDNP először 
adott polgármestert és több-
séget a város közgyűlésé-
ben, megalkottuk az első, 
majd a második Batthyány-
programot. Ez utóbbi vált a 
Modern Városok program 
alapjává. Tehát amikor ar-
ról tárgyaltunk a miniszter-

elnök úrral, hogy milyen fej-
lesztések kellenek Érden, mi 
már kész tervekkel rendel-
keztünk.

– Hol tart most a program?

– A kormány 2,8 milliárd 
forintot csoportosított át a 
gazdasági övezet fejleszté-
sére, a felszíni vízelvezetés-
re pedig 7,2 milliárd áll ren-
delkezésre, amihez hozzá-
kapcsolódik a Papi-földekkel 
kapcsolatos tervezési díj, és 
az új iskolák tervezésére is 
megérkezett a támogatás.

– A Modern Városok prog-
ram részeként óvodákat, is-
kolákat építenek. Fontos elő-
relépés lehet az érdiek szá-
mára, hogy a gyermekek a 
bölcsődétől a középiskoláig 
helyben járhatnak?

– Nagyon fontos, hiszen a 
saját gyermekeim esetében 
is láttam, milyen jó döntés 
volt az, hogy itt Érden jártak 

ki mindent. A legszebb ko-
rukból veszi el az időt az in-
gázó gyerekeknek az uta-
zás. A két új középiskolával 
ötre emelkedik a középfokú 
intézmények száma Érden, 
ami méltó egy megyei jogú 
városhoz. Emellett munka-
helyeket is kell teremtenünk, 
amelyek itt tartják az embe-
reket, akik értéket termel-
nek nemcsak az ország és a 
tulajdonosok számára, ha-
nem Érd számára is. Ezért 
tartjuk nagyon fontosnak a 
gazdasági övezet fejleszté-
sét, amely jelentős mértékű 
iparűzési adóbevételt tesz 
lehetővé. Öröm, hogy végre 
esélyünk van erre.

– Sokan aggódnak ami-
att, hogy az Elvira major te-
rületéből kívánnak elvenni 
egy részt az ipari park szá-
mára. Veszélyben van a gyü-
mölcsös?

– Nem. Komoly gondot for-
dítunk arra, hogy a védőtá-

„Munkahelyeket kell teremtenünk, amelyek itt tartják az embereket, akik értéket termelnek nemcsak az 
ország, hanem Érd számára is”

Mod ern ország, modern város
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Tör ténelmi lehetőség Érdnek
A városfejlesztés, a Modern Városok program 
megvalósítása és aktuális helyzete volt a témája 
az idei első polgármesteri sajtótájékoztatónak, 
amelyet T. Mészáros András és Aradszki András 
államtitkár, Érd országgyűlési képviselője közö-
sen tartott.

Soha ennyi pénz fejlesz-
tésre Érden még nem volt 
– hangsúlyozta T. Mészá-
ros András polgármester 
január 4-ei sajtótájékozta-
tóján. Mint mondta, a vá-
rosi infrastruktúra fej-
lesztésére összesen több 
mint 15 milliárd forint ér-
kezik a városba; ebből út-
építésre 6,9 milliárd, csa-
padékvíz-elvezetésre 9 
milliárd forint jut.

Intézményfejlesztésre – 
két óvoda, két általános 
iskola, két középiskola, 
két orvosi rendelő és egy 
egyesített szociális intéz-
mény megépítésére, vala-
mint a szakorvosi rendelő 
régi szárnyának újjáépí-
tésére – 21 milliárd forint 
áll majd rendelkezésére a 
városnak.

– Az iskolákat illetően 
készülnek a kiviteli ter-
vek, és március végéig ki 
tudjuk majd írni a közbe-
szerzéseket – emelte ki T. 
Mészáros András, hozzá-
téve: 2017-ben az előkészí-
tési szakaszból a megva-
lósításéba lépnek e pro-
jektek.

A polgármester a helyi 
gazdaság fejlesztéséről is 
szólt. Mint mondta, Érd 
erre 2,8 milliárd forintot 
kap – ezt kormányhatáro-
zatban rögzítették –, amit 
a NIPÜF Zrt. kezel; ebből 
az összegből Érd ipari, 
gazdasági övezetét ala-
kítják majd ki.

A polgármester beszá-
molt arról is, hogy ki sze-
retnék vásárolni a helyi 
csatornázási és víziköz-
mű-társaságok magántu-
lajdonban lévő részét. Az 
ezt irányzó előterjesztés 
már megszületett.

– Kérem államtitkár 
urat, hogy a fent felsorolt 
programok tekintetében 
vesse be befolyását, ahogy 
eddig is tette – zárta sza-
vait a polgármester.

Aradszki András ál-
lamtitkár a sajtótájékoz-
tatón elsőként azt emelte 
ki: Érd speciális helyzet-
ben van a megyei jogú vá-
rosok között; szükség van 
a központi költségvetési 
forrásokra, és ez szoros 
együttműködést kíván 
meg a polgármester, az 
országgyűlési képviselő 

és a városi szervezetek 
között.

– Ez az összefogás 
eredményezte azt, hogy 
most elmondhatjuk: Érd 
történelmi lehetőség előtt 
áll, ami a fejlesztési lehe-
tőségeket illeti, és a me-
gyei jogú városi rang mel-
lé egy megyei jogú városi 
jelleget is létre tudunk 
hozni az intézményrend-
szer tekintetében – hang-
súlyozta.

Az országgyűlési kép-
viselő kiemelte, hogy na-
gyon fontosnak tartja az 
utakat, illetve a közleke-
dést érintő fejlesztése-
ket is.

– Az önkormányzati ke-
zelésű, a közösségi közle-
kedéssel érintett utak 
karbantartására, minősé-
gének javítására a kor-
mány megítélte a fedeze-
tet, ám az állami tulajdo-
nú utak fejlesztésére 
mintegy 4,8 milliárd forint 
hiányzik. Úgy vélem, kö-
zös akarattal ezt is meg 
tudjuk oldani, és az állami 
tulajdonú utak fejlesztésé-
re is sor kerülhet ebben a 
ciklusban – hangsúlyozta 
az államtitkár.

Az önkormányzati utak 
felújítására jutó 6,9 milli-
árd forintból 1 milliárd 
már megérkezett a város 
számlájára; ezt a közössé-
gi közlekedéssel érintett 
utak felújítására, vala-
mint a térfigyelő kamera-
rendszer bővítésére for-
dítják.

Az útépítések várható-
an még az idén, a közbe-
szerzési eljárások lezá-
rultával elindulnak, de a 
jövő esztendőre is üteme-
zik e munkálatokat, hi-
szen a fő közlekedési útvo-
nalakat egyszerre nem 
lehet lezárni.

Aradszki András vége-
zetül arról beszélt, hogy a 
jelenlegi átmeneti idő-
szakra a kormány egy 700 
millió forintos támogatást 
is nyújtott Érd városának 
a működés kiegyensúlyo-
zása érdekében.

– Ez egyfajta elismeré-
se a józan, megfontolt, 
adósságot fel nem halmo-
zó politikának – zárta 
szavait az államtitkár.

QQ ÁdÁm

volságokat is betartsuk. A 
kutatásnak és értékmegőr-
zésnek továbbra is meglesz a 
helye és a tere. A konzervatív 
polgári kormány és a város-
vezetés nem rombol, hanem 
épít. Az viszont nagyon ag-
gasztó, ha mondvacsinált 
okokra hivatkozva akadá-
lyozzák egy város fejlődését. 
E tekintetben mi folyamato-
san tartjuk a kapcsolatot az 
illető intézmény vezetőivel, és 
egészséges, mindkét szándé-
kot megfelelően kiszolgáló 
kompromisszum van születő-
ben. Az Elvira major két autó-
pálya között van, ami kiváló 
logisztikai megközelítést 
eredményez, és bár erről még 
nem mondhatok többet, de a 
vasút szerepe is fel fog értéke-
lődni, ami szintén munkahe-
lyeket tud teremteni.

– Befektetői szempontból 
is vonzó lehet ez a terület?

– Igen, teljes mértékben, és 
hozzá kell tennem, hogy ami-
kor megjelent a vállalkozások 
adóterheit csökkentő prog-
ram, nagyon rövid időn belül 
jelentkeztek a különböző tár-
saságok képviselői, hogy ér-
deklődjenek, tapasztalatokat 
szerezzenek a befektetői lehe-
tőségekről. Ez a kormányzati 
intézkedés pontosan az ilyen 
gazdasági övezetek fejleszté-
sére és gyarapodására lesz 
nagyon hasznos és üdvözítő 
hatással.

– Sokat emlegeti ön is és a 
polgármester is, hogy az ipar-
űzési adóbevétel azért olyan 
fontos, mert abból fent lehet 
majd tartani a megépülő út-
hálózat karbantartását. Év 
végén az Érd FM 101,3 meg-
kérdezte a hallgatóit, hogy 
mit szeretnek Érden, és na-

gyon sok pozitív válasz jött a 
fejlődéssel, a jó infrastruktu-
rális lehetőségekkel kapcso-
latban, de az is látszott, hogy 
sokan kifogásolják az utak ál-
lapotát a városban, és nem 
értik, hogy miért nem erre köl-
ti Érd a Modern Városok prog-
ramból befolyt fejlesztési 
pénzt.

– Azt látni kell, hogy nincs 
véleménykülönbözőség ebben 
a kérdésben a lakosság, a vá-
rosvezetés és köztem, tisztá-
ban vagyunk vele, hogy rossz 
minőségűek az útjaink. A 
helyzet viszont az, hogy ami-
kor ilyen szerteágazó útháló-
zat van és ennyire kevés a 
pormentesített utak száma – 
bár a csatornázás során több 
mint 40 kilométer pormente-
sített út épült meg –, akkor 
mindenkinek a saját környe-
zete fáj a legjobban. Viszont 
azt is látni kell, hogy ha pél-
dául 80 százaléka az érdi 
utaknak pormentesített vol-
na, akkor annak a karbantar-
tása évente 1 milliárd forint 
karbantartási költséggel jár-
na, miközben a város bevétele 
mindösszesen 8 milliárd fo-
rint körül van. Tehát figye-

lembe kell venni a tényt, hogy 
az úthálózat fenntartása ko-
moly pénzbe kerül, amire je-
lenleg nem lenne forrás. 
Vagyis a logikus és felelős 
várospolitika az, hogy növel-
ni kell az adóbevételt, például 
a gazdaságfejlesztő övezet 
révén, s ezután lehet a polgári 
lét színvonalát erősítő beru-
házásokat végrehajtani.

– Mennyi idő múlva érhető 
el az ön által említett polgári 
színvonal Érden?

– Ez olyan, mint amikor 
egy vállalkozás – és Érd ilyen 
szempontból egy nagy vállal-
kozás – fennmaradását, fejlő-
dését átalakítással vagy át-
szervezéssel akarjuk biztosí-
tani. Ez mindig pénzbe kerül, 
és az első sikerek is csak két-
három év múlva jönnek. Vi-
szont amikor egy-egy fejlődé-
si szakasz végére érünk, ak-
kor is a továbblépésen kell 
gondolkodni, hiszen rohamos 
tempóban fejlődik a világ, és 
hiába mondjuk, hogy 8–10 év 
múlva sokkal minőségibb ál-
lapotban lesz Érd, akkor is 
azon kell majd törni a fejün-
ket, hogy hova tovább.

T. Mészáros András polgármesterrel közösen tartott évindító sajtótájé-
koztatón

Dr. Aradszki András (középen) az M7 autópálya – Érd Iparos úti csomópontjának átadásán
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Valós idejű stratégiák

Isk olák közötti LAN-parti
Módosította költségvetését az érdi Ifjúsági Önkormány-
zat. Azért volt erre szükség, mert a tervezett ifjúsági 
napok helyett egy más jellegű, de a fiatalokat is érintő 
programot szeretnének támogatni.

A korábbira két és fél 
millió forintot szántak vol-
na, a tavasszal megvalósu-
ló rendezvényre másfél 
millió forintot fordítanak – 
számolt be sajtótájékozta-
tón Urbán Jonatán diák-
polgármester. A fennmara-
dó egymillió forintot az If-
júsági Önkormányzat álta-
lános tartalékához csopor-
tosították át.

Az Ifjúsági Önkormányzat 
meghirdette az első iskolák 
közötti LAN-partit. Ez egy 
olyan közösségi esemény, 
ahol a résztvevők egy hely-
színen, helyi hálózatba kö-
tött számítógépeken soksze-
replős játékokat játszanak. 
Lapunk megjelenéséig lezá-
rult a jelentkezés a többfor-
dulós versenyre, és január 
13-án tartják az első elődön-

tőt a Vörösmarty Gimnázi-
umban – erről Balázs Bence 
diákképviselő beszélt a tájé-
koztatón.

A LAN-partihoz egy valós 
idejű stratégiai játékot vá-
lasztottak, amelyet több pá-
lyán játszanak a csapatok, 
és a területszerzés a cél. Ba-
lázs Bence diákképviselő el-
mondta: szempont volt, hogy 
jogtiszta legyen a program, 
illetve a diákokat is megkér-
dezték, hogy mivel játszaná-
nak szívesen.

A LAN-partira nagy volt 
az igény, előzetesen sok 

diák jelezte, hogy szívesen 
részt venne ilyen progra-
mon. A LAN elnevezés egy 
mozaikszó, a „helyi hálózat” 
angol (local area network) 
szavainak kezdőbetűiből 
származik.

A versenyhez a technikai 
hátteret biztosítják, de a 

résztvevők akár saját plat-
formjaikon is versenyezhet-
nek. Balázs Bence elmondta 
még, hogy a nyertesek tárgy-
nyereményben részesülnek 
majd, amihez az Ifjúsági Ön-
kormányzat 100 000 forintot 
szavazott meg a költségveté-
séből. n Nyilas HajNi

Közgyűlési összefoglaló

Ren dszámfelismerő kamerák Érd útjain
A város minden bevezető útján rendszámfelismerő ké-
szülékeket helyeznek el hamarosan és még idén 150 új 
térfigyelő kamerát szerelnek fel városszerte. Többek kö-
zött erről döntött Érd Megyei Jogú Város közgyűlése 
2016. december 22-én, az év utolsó rendes ülésén.

A képviselők tájékoztatót 
hallgattak meg a városi tér-
fig yelő kamerarendszer 
korszerűsítésére vonatkozó 
koncepció megvalósulásá-
nak helyzetéről. Dr. Bács 
István alpolgármester el-
mondta, hogy a fejlesztési 
terveket készítő szakem-
berrel már aláírta a város a 
szerződést, hiszen a Modern 
Városok program részeként 
1 milliárd forintot kap a vá-
ros úthálózat-korszerűsí-
tésre és a térfigyelő rend-
szer kialakítására. A meg-
ítélt összegből már kétszáz-
millió forint a város rendel-
kezésére áll, így a tervek 
szerint január legelső nap-
jaiban ki is írják a közbe-
szerzési eljárást, aminek a 
lefolytatását követően a jövő 
évben 150 új térfigyelő ka-
merát szerelnek fel város-
szerte. A rendszámfelisme-
rő kamerák összeköttetés-
ben állnak a rendőrségi 
adatbázissal, amennyiben 
forgalomból kivont vagy lo-
pott gépjárművet észlelnek, 
a rendszer azonnal jelzi a 
rendőrségnek. Jelenleg 50 
térfigyelő kamera működik 
a városban, és a tervek sze-
rint 150–160-ra növelik a 
számukat. Emellett fejlesz-
tik a megfigyelő helyeket a 
rendőrségen, illetve a közte-
rület-felügyeletnél is létre-
hoznak egyet.

Decemberben valamennyi 
képviselőnek beszámolót 
kellett készítenie a 2016. évi 
tevékenységéről. A napirend 
ugyan szavazást nem igé-
nyelt, azonban a tájékozta-
tást megtartották. A képvi-
selői beszámolók a város 
weboldalán, az ÉrdMost.hu-
n, valamint az Érdi Újság 
jövő heti számában is elérhe-
tőek lesznek.

A képviselők tárgyaltak 
az átmeneti finanszírozás-
ról, ami azt jelenti, hogy ja-
nuár elsejétől a következő 
költségvetési rendelet elfo-
gadásáig időarányosan az 
előző évek statisztikái alap-
ján megállapítják azt a pénz-

összeget, amiből a város 
gazdálkodni fog.

Módosították a helyi adók-
ról szóló önkormányzati ren-
deletet is. Egyes egészség-
ügyi szolgáltatók iparűzési-
adó-mentességére vonatko-
zott a döntés, ezzel is csök-
kentve az adminisztrációs 
terheiket.

Módosították a szervezeti 
és működési szabályzatot is, 
benne meghatározzák, hogy 
hányan dolgoznak a Polgár-
mesteri Hivatalban, vala-
mint új tagot iktattak a pénz-
ügyi és költségvetési bizott-
ságba, ugyanis egy korábbi 

tag, Matécz András elköltö-
zött Érdről, helyére pedig 
Zólyomi Ádámot választot-
ták. Az szmsz-módosítás so-
rán vezették át, hogy Tóth 
Tamás társadalmi megbíza-
tású alpolgármester lemon-
dott tisztségéről.

Változatlan feltételek mel-
lett új szerződést kötött a vá-
ros a Volánbusz Zrt.-vel. Az 
újrakötésre azért van szük-
ség, mert december 31-én le-
járt a korábbi szerződés.

Alakulnak a tervei a Tele-
ki Sámuel Általános Iskolá-
nak és az előtte kialakítandó 
terület tervezése is folyamat-
ban van. Az év elején várha-
tóan elbontják a postát és a 
körzeti megbízotti irodát 
(mindkettő a közelben kap 
elhelyezést), valamint az is-
kola lenti szárnyát. A Török-
bálinti út sarkán lévő római 
katolikus egyház viszont je-
lezte, hogy szeretnének a 
régi iskolából egy részt meg-
vásárolni, ahol hitoktató ter-
met, parókiát, közösségi te-
ret tudnak kialakítani. A 
képviselő-testület szándék-
nyilatkozatot adott ki, ami 
azért fontos most, hogy a ter-
vezők ennek megfelelően 
folytathassák a munkát.

A korábbinál jobb feltéte-
lekkel írták ki a megürese-
dett 4-es számú gyermekor-
vosi körzetre a pályázati fel-
hívást. A praxis több mint 
egy éve betöltetlen. Hogy 
mielőbb helyreálljon a kör-
zet betegellátása, a közgyű-
lés döntése értelmében 1 
éven keresztül havi 300 ezer 
forinttal támogatják a nyer-
tes pályázót. Bács István al-
polgármester kiemelte, hogy 
az új orvos új rendelőben 
kezdheti majd a munkát.

Megtörtént az első lépés a 
volt lőtér rendbetételére. Az 
idei utolsó közgyűlésen a 
képviselők 11 igen és 6 nem 

szavazattal elfogadták a te-
rületre vonatkozó település-
rendezési szerződés módosí-
tását. E szerint egy részt 
beépítenének és lakóparkot 
hoznának létre. Bács István 
alpolgármester az ülés után 
kiemelte, hogy az érintett te-
rület rendkívül elhanyagolt 
állapotban van és rendezni 
szeretnék az ott kialakult 
helyzetet. Tájékoztatása 
szerint a volt lőtér területén 
a lőszermentesítés és a bio-
lógiai-ökológiai felmérés 
megtörtént, valamint a Du-
na-Ipoly nemzeti park jóvá-
hagyta a hasznosításra vo-
natkozó terveket.

Az ellenzék a változtatá-
sok ellenére nem támogatta 
az elképzelést. Nem értettek 
egyet azokkal a vállalkozói 
tervekkel, amelyek szerint 
akár zárt lakópark létesülne 
a területen. Pulai Edina, a 
Jobbik önkormányzati kép-
viselője az ülés után elmond-
ta: évekkel ezelőtt már napi-
renden volt ez az előterjesz-
tés, akkor sem támogatta, 
mert nem tartja jó ötletnek a 
lakópark zárt jellegét.

Szűcs Gábor, az MSZP ön-
kormányzati képviselője a 
többi között azzal indokolta 
nemleges szavazatát, hogy 
az érintett területen a közin-
tézményi infrastruktúra 
nincs felkészülve akkora be-
települő tömegre, amit a be-
ruházás vonzana, illetve 
szerinte a felsőparkvárosi 
útrendszer miatt nehézkes 
lenne a közlekedés. Emellett 
szintén a lakópark zárt jelle-
gét nehezményezte. n BNyH

Közösségi programokat támogat az Ifjúsági Önkormányzat

A volt lőtér jövőjéről is döntött a közgyűlés
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Sok segítség érkezett a rendkívüli hidegben

Gőzerővel működik a krízisközpont
A jól összehangolt, körültekintő munkának és az össze-
fogásnak köszönhető, hogy az extrém hideg miatt váro-
sunkban nem történt tragédia a hétvégén – nyilatkozta 
lapunknak Macsotay Tibor, az Érd Városi Polgárőr 
Egyesület vezetője, aki az elmúlt napokban fáradhatat-
lanul látta el az érdi krízisközpont ügyeletét és sokad-
magával azon dolgozott, hogy mindenkihez idejében 
odaérjen a segítség.

Gőzerővel működött a krí-
zisközpont, ha bejelentés ér-
kezett, azonnal intézkedtek: 
ahová szükség volt, fát vit-
tek, konvektort állítottak be, 
hogy ne fagyjanak meg az 
ott lakók. A polgárőrök plé-
dekkel és forró teával felsze-
relt autókkal járták a város 
utcáit, figyelték, vannak-e 
olyanok, akik sürgős segít-

ségre szorulnak. Sikerült 
több, zömében ittas embert 
épségben hazajuttatniuk, 
egyhez viszont mentőt kel-
lett hívni, őt kórházba szállí-
tották. Macsotay Tibor el-
mondta, munkájukban sok 
segítséget kaptak a kézilab-
dacsapat szurkolóitól, akik-
kel közösen igyekeztek segí-
teni a rászorulókon.

A rendőrségtől megtud-
tuk, hogy az Érdi Rendőr-
kapitányság egyik baleseti 
helyszínelője és a Diósdi 
Rendőrőrs járőre pénteken, 
január 6-án az esti órákban 
a polgárőrséggel közösen 
látott el szolgálatot, amely-
nek során egy idős, diósdi 
férfinak segítettek. Felaprí-
tották az udvaron lévő tűzi-
fáját, hogy minél hamarabb 
felfűthesse a házát. Érden 
egy 82 éves érdi férfi január 
7-én az esti órákban telefo-
nált, hogy a 76 éves felesége 
még kora délután elment 
otthonról és azóta nem ér-
kezett haza. Azt is elmond-
ta, hogy az idős nő nehezen 

tájékozódik. Nem sokkal 
később a rendőrök – állam-
polgári bejelentés alapján – 
otthona közelében találták 
rá a vékony kabátban, lenge 
nadrágban és félcipőben sé-
táló asszonyra, aki a jár-
őrök kérdésére csak annyit 
tudott mondani, hogy bor-
zasztóan fázik! Az egyen-
ruhások a szolgálati autó-
ban lévő pléddel betakarták 
és azonnal hazavitték az 
idős nőt.

Récsei Krisztina, az Érdi 
Szociális Gondozó Központ 
vezetője arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy a hajlékta-
lanszálló minden rászoruló 
számára nyitva áll. Ha nem 

lenne elég férőhely, minden-
képpen megoldják az elhe-
lyezést, senkit sem utasíta-
nak el. Az utcai szociális 
munkások is folyamatosan 
felkeresik a fedél nélkül élő-
ket, akiket eddig is elláttak 
paplanokkal, meleg ruhával 
és most megkísérlik őket fű-
tött helyiségbe vinni.

A közösségi oldalakon Ér-
den is szerveződtek olyan 
jótékonysági csoportok, 
amelyeknek tagjai a hétvé-
gén élelmet, meleg takaró-
kat és pénzadományt vittek 
a Fehérvári úti hajléktalan-
szállóra, hogy legyen mivel 
ellátni a rászorulókat.

QQ BE

Nap elemes lámpák
Harminckilenc napelemes lámpát telepít az önkor-
mányzat olyan forgalmas érdi helyszínekre, ahol  
amúgy nem megoldható vagy nagyon sokba kerül az 
elektromos lámpatest felhelyezése.

Az első lámpákat január 
első hetében állították fel: 
az Alsó utcában a szakor-
vosi rendelőnél, a templom 
előtt, a Bolyai iskola alsó 
tagozatánál, illetve a Mari-
anum iskolával szemben 

helyeztek ki napelemes 
lámpákat, és a temető Jolán 
utcai bevezető szakaszánál 
is hat ilyen eszközt telepí-
tettek – tudtuk meg An-
tunovits Antaltól, a vá-
lasztókerület Fidesz– 
KDNP-s képviselőjétől. 

– Sok olyan közintézmé-
nyünk van, amely előtt nem 
megfelelő a világítás. A na-
gyon széles Alsó utcában a 
lámpák csak a járdát vilá-
gítják meg, az úttesten sö-
tét van, és ez gondot okoz a 

közlekedőknek – hangsú-
lyozta Antunovits Antal.

Mint a képviselő elmond-
ta, már évekkel ezelőtt sze-
rették volna megoldani a 
közvilágítás kérdését eze-
ken a helyszíneken, de ez 

vagy műszaki okok miatt 
nem volt lehetséges, vagy 
azért, mert a közszolgálta-
tók nem engedélyezték, 
hogy oszlopukra lámpatest 
felkerüljön, esetleg nagyon 
sokba került volna a kihe-
lyezés.

Antunovits Antal elmond-
ta azt is: január elején ti-
zenhárom lámpát telepítet-
tek Ófaluban, a többi hu-
szonhatot is heteken belül 
kihelyezik a városban.

QQ Á. K.

Már az újságok is késve érkeznek

A P osta szerint Érd kistelepülés
Megszűnt Érden a napilapok kora reggeli kézbesítése: a 
Magyar Posta a megyei jogú várost január elsejével azon 
kistelepülések közé sorolta, ahová csupán a napközbeni 
kézbesítőjáratokkal érkeznek meg az előfizetett újságok.

A Magyar Posta január el-
sejétől tizenkilenc települé-
sen megszüntette a kora reg-
geli napilap-kézbesítést. Érd 
is azon települések közé tar-
tozik, amelyeken már nem 
reggel hét óráig érkeznek 
meg az újságok, hanem a 
normál kézbesítőjáratokkal 
– azaz a postás viszi ki nap-
közben a lapokat.

Érdeklődésünkre a Ma-
gyar Posta kommunikációs 
osztálya a napilapok pél-
dányszámának csökkenésé-
vel magyarázta ezt az intéz-
kedést, hangsúlyozva: a na-
pilapok kiadóival egyeztet-
tek és megállapodtak erről a 
lépésről.

Arra a kérdésre viszont, 
hogy miért a közel hetvenez-
res lélekszámú Érden szün-
tették meg a kora reggeli 

kézbesítést, mikor a szom-
szédos Százhalombattán és 
Törökbálinton továbbra is 
nyújtják e szolgáltatást – 
igaz, Törökbálinton nem 
7-ig, hanem 8-ig szállítják ki 
a lapokat –, nem kaptunk vá-
laszt. Mint ahogy arra sem: 
várható-e, hogy a közeljövő-
ben visszaáll Érden a régi 
rend – mindössze annyit ír-
tak, hogy egyelőre nem ter-
vezik a reggeli napilap-kéz-
besítési szolgáltatás további 
szűkítését. Tehát akik ta-
valy még a reggeli kávé mel-
lett vették kézbe az újságju-
kat, jobb, ha belenyugodnak: 
ezután munkából hazatérve, 
a vacsoraasztalnál nézhetik 
át a lapokat, már ha van ked-
vük este előző napi híreket 
olvasni. A több lapot is jára-
tó, Érden élő Horváth And-
rásnak például nincs: mint 
tudósítónknak elmondta, fel 
kívánja mondani napilap-
előfizetéseit.

– Felháborít, hogy a kéz-
besítés változásáról nem tá-
jékoztattak előre. Mikor ezt 
szóvá tettem az érdi postán, 
az illetékes közölte, hogy 
egy kereskedelmi televízió-
ban mondták be – jegyezte 
meg Horváth úr. Arra a kér-
désünkre, kapott-e a postá-
tól a kézbesítési változáso-
kat taglaló levelet, határo-
zott nemmel válaszolt, pedig 
a Magyar Posta sajtóosztá-

lya állítja: december 28–29-
én levélben értesítették fen-
tiekről az előfizetőket. Fel-
merül a kérdés: ha kaptak is 
az előfizetők ilyen levelet, 
ugyan mit kezdhettek vele 
december legvégén, mikor a 
2017-es évi lapelőfizetést ad-
digra már rég befizették, il-
letve átutalták.

Valószínűleg nem Horváth 
úr az egyetlen, aki reklamált 
a postánál: mint az Érdi Új-
ságnak mesélte, a szolgálta-
tótól csupán automatikus 
választ kapott, miszerint 
sok a feldolgozandó rekla-
máció, és kérik az ügyfél tü-
relmét. Akinek nem tetszik 
az új rendszer, csak azzal 
vigasztalódhat: előfizetését 
bármikor, minden következ-
mény nélkül lemondhatja. A 
posta tájékoztatása szerint 
az ügyfél igénye szerint visz-
szatérítik az előfizetési díjat 
a még hátralévő időszakra 
vonatkozóan. Ami pedig a 
reggeli újságolvasást illeti, 
ezentúl sokan az újságosnál 
lesznek kénytelenek venni a 
lapjukat.

További kérdéseket vet fel, 
hogy a fentiek fényében az 
Érdi Újságot a Magyar Posta 
miért nem volt hajlandó a 
postásokkal kézbesíttetni a 
városvezetés és a kiadó 
többszöri kérése ellenére? 
Ehelyett egy külső alvállal-
kozást bíztak meg a terjesz-
téssel, amely egyébként 
olyan rosszul teljesített, 
hogy a szerződést fel kellett 
bontani.

QQ ÁdÁm K.

Ami ráérne, azt nem viszik ki, 
amit viszont reggel várnak az ol-
vasók azt csak este kézbesítik
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Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi specialistái
vagyunk a köldök, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EgyEdimérEtrE készülő sérvkötők, tökélEtEs
védElmEt nyújtanakmindEn sérvrE!

Rendszeres fogadóórát tartunk Budapesten, a Rottenbiller
utca 24. (VII. ker.) Materia Medica Gyógyszertárban,minden
kedden, 13:30–15:30 h között. Előzetes időpont-egyeztetéssel
Pilisborosjenőn, az irodánkba is tartunk fogadóórát.

kérésükrE HÁzi lÁtOgatÁst vÁllalUnk!

információ, levélcím: spranz kft.
2097 Pilisborosjenő, Fő út. 3. • Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322
E-mail: info@spranz.hu • www. spranz.hu

Sérvpanaszok Műtét nélküli kezelése!
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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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Meg újul az idegen  
nyelvű könyvállomány
Idén egy kicsit az olvasók is „beleszólhattak” a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár ez évi programtervébe. Decem-
berben egy rövid internetes kérdőívet állítottak össze az 
intézmény munkatársai, arra is rákérdezve, mely írók-
kal, előadókkal szeretnének találkozni. Az idei újdonsá-
gokról Nida Judit igazgatóhelyettes beszélt lapunknak. 

Mint megtudtuk, nemrégen 
fejlesztésre került a könyvtár 
www.csukalib.hu honlapja. 
Ezentúl minden hónapban 
felkerül a legújabb könyvek 
részletes listája. Korábban 
ugyanis csak válogatást kö-
zöltek róluk, de a jövőben 
már az újonnan beszerzett 
kötetek teljes választéka az 
olvasók elé kerül. Néhány 
könyvről rövid kiemelést, 
ajánlót is olvashatnak az ér-
deklődők, s egyetlen kattin-
tással azt is megtudhatják, 
hogy az általuk kiválasztott 
kötet a könyvtár melyik rész-
legéből kölcsönözhető ki, sőt 
arra is választ kaphatnak, 
hogy abban az időpontban 
rendelkezésre áll-e számuk-
ra egy példány. Nida Judit 
kiemelte: tavaly év végén egy 
egyszerű, olvasói kérdőívet is 
összeállítottak a könyvtár 

honlapján. Ha ezt kitöltik, a 
könyvtár dolgozói konkrét 
visszajelzést kapnak arról, 
hogy az intézmény látogatói 
mivel elégedettek és mivel 
nem. Ugyanakkor javaslato-
kat is tehetnek azzal kapcso-
latban, mit hiányolnak, mi-
lyen szolgáltatásokat igé-
nyelnének, s kiket, milyen 
előadókat, mely írókat, költő-
ket látnának szívesen egy-
egy író-olvasó találkozón 
vagy előadói esten. Az igaz-
gatóhelyettes elárulta: szép 
számmal érkeztek a vála-
szok, amelyekből kitűnt, 
hogy az olvasók nagyrészt 
megerősítették az eddigi 
irányvonalat, s a javaslataik 
nagyjából megegyeztek a 
könyvtár elképzeléseivel. 

Természetesen a hagyo-
mányos könyvtári progra-
mokra, ünnepi rendezvé-

nyekre ebben az évben is 
számíthatnak a látogatók. Az 
elsőre január 25-én kerül sor, 
amikor a magyar kultúra 
napja alkalmából Mohai Gá-
bor lesz az intézmény vendé-
ge. Őt elsősorban bemondó-
ként ismerik a tévénézők, s 
talán kevesebben tudják róla, 
hogy kiváló előadóművész is. 
Ezúttal Mese a virágról cím-
mel, magyar költők verseiből 
hoz majd egy különleges és 
értékes válogatást – emelte 
ki Nida Judit, aki beszélgeté-
sünk végén arról is említést 
tett, hogy az első negyedév-
ben teljesen megújul a könyv-
tár idegen nyelvű állománya 
is. A nagyon régi, elavult kö-
teteket törölték, s újakkal, a 
kor igényeinek megfelelő 
könyvekkel pótolják, gyara-
pítják ezt a könyvállományt 
is. Különböző műfajokból vá-
logathatnak majd azok az ol-
vasók, akik egyrészt a nyelv-
tanulást segítő könyveket, 
másrészt a szépirodalmi mű-
veket keresik angol, német, 
francia és olasz nyelven.

QQ B. ÁBrahÁm

Az alkotás örök és állandó örömforrás

Ősz i tájak „kórusa” venezuelai muzsikával
Új utakon címmel nyílt önálló kiállítása Márkus József 
autodidakta festőnek a Parkvárosi Közösségi Házban. A 
január 6-tól látható tárlat az első abban a sorban, amit 
idén havonta követ majd egy-egy újabb egyéni vagy cso-
portos bemutatkozás. 

A Képzőművészek Érdi Kö-
zössége a Szociális Gondozó 
Központtal együttműködve 
minden hónapban új képző-
művészeti kiállítással várja 
az érdeklődőket. A tárlatok 
helyszíne a Parkvárosi Kö-
zösségi Ház rendezvényter-
me, ahol a múlt péntektől 
Márkus József munkáit lát-
hatják az érdeklődők. – Szá-
mára az alkotás örök és ál-

landó örömforrás – nyilat-
kozta lapunknak a kiállító, 
hozzátéve: meggyőződése, 
hogy az őszinte belső motivá-
ciós erő képes új alkotást lét-
rehozni. Arról is beszélt, 
hogy a képzőművészeti útke-
resése még négy évtizeddel 
ezelőtt kezdődött, amikor a 
középiskolai tanulmányai so-
rán rajztanára felfedezte és 
segítette a rajzkészségét. Ezt 

követően még 
5–6 évig foglal-
kozott festé-
szettel és grafi-
kával, de ez az 
útkeresés hir-
telen irányt 
váltott, amikor 
munkája során 
külföldön kez-
dett el dolgoz-
ni. Először 
Mongóliába ke-
rült, ahol nagy 

hatást tett rá a keleti civilizá-
ció. Később Észak-Afrikában 
is bejárta a térség fontosabb 
városait, lenyűgözték a cso-
dálatos sivatagi és tenger-
parti tájak. Csaknem negy-
ven év kihagyás után, két év-
vel ezelőtt tért vissza a fes-
téshez – s mintegy csoda 
folytán –, egymás után nyíl-
tak meg számára a bemutat-
kozási lehetőségek. 2015-ben 
két egyéni kiállítása is volt 
Budapesten, majd három cso-
portos tárlaton is részt vett. 
Első érdi önálló kiállításán a 
kedvenc évszakával, őszi szí-
nekkel és tájakkal találkoz-
hatnak az érdeklődők, de ide 
is elhozta a Kiállításon című, 
40 évvel ezelőtt készült fest-
ményét, amely mintegy szim-
bóluma annak az útkeresés-
nek, amelyre négy évtizednyi 
kerülő után ismét visszata-
lált. A megnyitót az Alma 
Latina Duó remek venezuelai 
muzsikája színesítette, így 
nem véletlen, hogy Majorné 
Bániczki Julianna művész-
tanár is elsősorban a zené-
hez hasonlította az őszt idéző 

festményeket. E képek külön-
külön is szólnak a közönség-
hez, ám együttvéve egy gyö-
nyörű „kórust” alkotnak. Ki-
emelte: az őszi képekben 
egyszerre lelhető fel a férfias 
erő és a lélek kifinomultsága, 
s ugyanezt tapasztalhatjuk 
az alkotások színeiben és for-
máiban is. Márkus József ki-
állítását a meleg, kellemes és 
éltető színek jellemzik, s még 
a viharos tengert is képes 
úgy ábrázolni, hogy nem a fé-
lelmetességét, hanem külön-
leges szépségét mutatja meg. 
Olaj technikáját esetenként a 

természetben gyűjtött, valódi 
száraz falevelekkel, ágakkal, 
lehulló sziromlevelekkel is 
élénkíti, ami különlegessé, 
hangsúlyossá teszi az ősz 
színeit és formáit. A tavasz 
sem a virágzó fák ábrázolá-
sában, hanem virágzás előtti 
ágakban és a vihar előtti szí-
nekben jelenik meg munkáin, 
amelyeken időnként párbe-
szédet folytatnának a szir-
mok és a falevelek – zárta 
szavait Majorné. A kiállítás 
január 19-ig tekinthető meg 
az érdi Parkvárosi Közösségi 
Házban.  Q BEAz Erdei út című festmény az ősz színeiben

Márkus József a 40 éve készült, „Kiállításon” című festményét szim-
bólumként viszi a kiállításaira
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Újé vi zenei program
Noha túl vagyunk már az 

idei vízkereszten, amely 
többek között a karácsony-
fa lebontásának napját s a 
farsang kezdetét is jelzi, az 
ünnepet mégis nehéz elen-
gedni. Annál is kevésbé, 
mert attól még, hogy a fenyő 
tűlevelei lehullottak, s dí-
szeit gondosan eltettük, az 
ünnep lényege, a megmara-
dásunk a Megváltóba vetett 
hitben gyökerezik, ezért a 
postástelepi egyházzenei 
közösség a múlt vasárnap 
este zenés újévi program-

mal várta az érdeklődőket 
és persze mindazokat, akik 
részt vettek a január 8-ai 
esti szentmisén. Az ünnepi 
koncert keretében a kará-
csonyi és újévi ünnepkör-
höz kötődő költemények és 
dalok hangzottak el. A mű-
sorban verset mondott Veil 
Róbert és Boros Zoltán 
színművész. A kiváló mu-
zsikát pedig a postástelepi 
egyházzenei közösség elő-
adásában hallhatták a 
résztvevők. 

QQ BE

Fényképes őszi séta a Hargitától Aggtelekig

Egy  csodálatos évszak félszáz lírai arca
A Duna-Art Fotóklub idei első tárlatán a tavalyi fotóstú-
ra legjobb alkotásait tette közszemlére. A múlt pénteken 
a Szepes Gyula Művelődési Központban megnyílt kiállí-
tás különlegessége, hogy a képek alá írt verssorokat 
összeolvasva, három őszi költeménnyel is megismer-
kedhetnek az érdeklődők.

Az ősz sajátságos színei és 
hangulata gyakran megihle-
ti a versírókat, de a képző-
művészek és a fotográfusok 
számára is örök, kiaknázat-
lan téma. A kultúrház kere-
tei között működő Duna-Art 
Fotóklub az érdi önkor-
mányzat kulturális pályáza-
tán elnyert támogatásból ta-
valy ősszel fotóstúrát szer-
vezett az Aggteleki Nemzeti 
Parkba. 

A tíz lelkes fotográfus a 
Rakaca-víztároló partján, 
Szalonnán szállt meg, majd 
felkereste Aggtelek, Jósvafő, 
Martonyi és Edelény telepü-
lések környékét. Az volt a 
céljuk, hogy felmutassák az 
ott látható természeti érté-
keket, mint amilyen a Raka-
cai-tó, a pálos kolostor, az 
edelényi kastély, az aggtele-
ki cseppkőbarlang, a jósva-
fői vízimalom vagy egysze-
rűen csak az ősz színeiben 
pompázó, festői tájakat. 

Három napon át lencse-
végre kaptak mindent, ami 
magára vonta a figyelmüket, 
megmozgatta a képzelőere-
jüket. A Hargita pedig – stíl-
szerűen fogalmazva – úgy 
„került képbe”, hogy a klub 
egyik tagja ugyanabban az 
időben ott készített fotókat, 
s ezek jól illeszkedtek a ja-
nuár 6-án megnyílt tárlat 
anyagába. – Ha tíz ember 
együtt elindul fényképezni, 
óhatatlan, hogy ugyanazon 
a fán, sziklán, épületen vagy 
virágon akadjon meg a sze-
mük. Mégis, szinte alig van 
esélye, hogy két teljesen 

egyforma kép szülessen – 
emelte ki megnyitó beszédé-
ben M. Nagy Péter, a kultúr-
ház művelődésszervezője, 
hozzátéve: Az objektíven 
keresztül a kamera, majd a 
fotográfus érzékelőin át-
szűrt kép minden esetben 
egyedi lesz, még akkor is, ha 
az ősz „alaplátványát”, a 
színpompás erdőt nézzük. A 
napfényben fürdő erdei út, 
az árnyékokra komponált 

erdőrészlet, a színekkel 
megrajzolt formák vagy az 
égbetörő fák, amelyek az el-
múlást követő újjászületést 
is ígérik – mind-mind mon-
danak, mutatnak valamit 
ugyanarról a látványról. 
Ahog yan az aggteleki 
cseppkőbarlang csodáit 
visszaadó képek is ezt te-
szik. S van, aki – pozitív ér-

telemben – nem látja a fától 
az erdőt, mert a különböző 
napszakokban, különböző 
fényviszonyok között fo-
tografált fái akár emberi 
sorsokat is idézhetnek. Van, 
aki az apró részleteket ku-
tatja, a cseppben a tenger 
elvén keresztül igyekszik 
láttatni a természet titkait. 
Ugyanakkor az alkotók 
szinte mindegyike szívesen 
ábrázolja a tájba illeszkedő 
épületeket – templomokat, 
malmokat, tanyákat. 

Az érzékeny szemű fo-
tográfusoknak olyan látvá-
nyokon is megakad a szemük, 
ami az avatatlan szemlélőnek 
fel sem tűnik, ám képpé mere-

vítve a látvány már túlmutat a 
valóságon – fogalmazott a 
megnyitón M. Nagy Péter. 
Mint azt Körmendy Zizitől, a 
fotóklub vezetőjétől megtud-
tuk, egy ilyen közös fotótúra a 
jó közösség, a csapat építésé-
ről is szól. A séták, az erdei 
bóklászások során a résztve-
vők egymásra is jobban odafi-
gyelnek, s nemcsak a derűs, 
hanem az előforduló nehéz 
helyzetek is igencsak emléke-
zetessé teszik a kirándulást. 
Utóbbiak abban a pillanatban 
nyomasztóak ugyan, de utó-
lag már jókat lehet rajtuk 
kuncogni – tette hozzá a klub-
vezető. 

A fotókiállítás megnyitóján 
a Vanmoncsello duó muzsi-
kált. A tárlat január 30-ig 
megtekinthető a művelődési 
központ nyitvatartási idejé-
ben. Az Őszi séta a Hargitától 
Aggtelekig kiállítás alkotói: 
Bakos Ágnes, Dósa László, 
Fehér Zsuzsa, Gecse Orso-
lya, Kasza Gábor, Körmendy 
Zizi, dr. Nemes Erzsébet, 
Plavecz Ákos, Sebők Ferenc. 

QQ Bálint Edit

Fehér Zsuzsa: Árnyékok

Dósa László: Az utolsó mohikán
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A szerző önéletrajzi ihleté-
sű, mélyen felkavaró regény-
ben tárja elénk a közel 30 
évig elfojtott fájdalmait. Meg-
próbáltatásai közül a legszív-
szorítóbb: elsőszülött lányá-
nak, Zsuzsinak az elvesztése. 
Bátor őszinteséggel ír a szé-
gyenként megélt családon 
belüli erőszakról és második 
terhességéről, amelyet orvosi 
tanácsra kellett megszakítani.

Péterfy-Novák Éva megtalál-
ta a boldogságot: ma már két 
felnőtt gyermek édesanyja, 
férje Péterfy Gergely József At-
tila-díjas író. 2016. április 6-án 
közéleti SzuperWMN-jelölt-
ként beválasztották hazánk 
kiemelkedően bátor női közé.

Az írónő a fájdalmas évek 
történéseit először Egyasz-
szony címmel blog formá-
jában kezdte leírni. A nép-
szerű blogbejegyzésekből 
sikerkönyv, ez utóbbiból 
pedig egy magával ragadó 
színházi darab, egy mo-

nodráma született, amelyet 
– Tasnádi István színpadi 
adaptációjából, Tenki Réka 
előadásában – Paczolay Béla 
rendezett.

A könyv 2014-ben jelent 
meg, az érdeklődők megta-
lálják a Felnőttkönyvtárban.

KÖNYV

Pét erfy-Novák Éva: Egyasszony

 (Fotó: konyves.blog.hu / Valuska Gábor)

Jan ikovszky Éva: A lemez két oldala
„Gyűjteményünk zene nél

küli, pusztán szövegekből 
álló lemezeket tartalmaz, 
amelyeknek emelkedő vagy 
lejtő dallamát egyedül az 
élőbeszéd sodra szabja meg. 
Szerzőjük mindig maga az 
előadó, s a hallgatóságot is ő 
választja meg. Hol ennek 
adja elő, hol annak. Van úgy, 
hogy ugyanannak, csak ép
pen egyszer ezt, másszor 
meg azt. Gyakran játszott, 
örökzöldeknek is beillő le
mezek ezek, amelyek min
denkor a szerző véleményét, 
határozott állásfoglalását, 
helyeslését vagy helytelení
tését, egyetértését vagy til
takozását, elragadtatását 
vagy felháborodását hiva
tottak tolmácsolni az élet 

egyegy mindennapi kérdé
sében.”

Biztos mindenkinek isme
rős, ha a saját véleménye na
gyon eltér a saját – adott 
esetben fél órával ezelőtti – 
véleményétől, csak mert köz
ben egy másik szerepbe ke
rült, és már nem az anyuká
ját kell győzködnie ugyanar
ról, hanem a gyerekét. Nyil
ván néha nagyon nehéz ne
vetni ezeken a helyzeteken, 
de egy sötét nézőtéren simán 
lehet úgy csinálni, mintha ez 
nem rólunk szólna, hanem 
másokról.

A fergeteges előadás gyor
san magával ragadja az em
bert, az elragadtatottság ál
lapotában viszont nehéz 
színlelni, így a nevetés fel
oldja azokat a gátlásokat, 

amik ezekben a helyzetek
ben rakódnak ránk. Jani
kovszky Éva azonban túl jó 
megfigyelő és annyira mai, 
annyira igazi, hogy a megen
gedő humor és az önirónia 
nem fedi el: ezek bizony mi 
vagyunk. Ez az előadás való
jában egy hatalmas felsza
badító röhögés, amiből ke
vés van az életünkben, mi
közben minden más módszer 
hatástalannak tűnik az élet 
nagy kérdéseinek kezelésé
re. Hiszen ennek a lemeznek 
nem csupán két oldala van… 
és ezek a lemezek sohasem 
fognak lejárni!

Janikovszky Éva beírta 
magát az életünkbe, és a ha
lálnak sincs akkora hatal
ma, hogy kiírhassa őt belő
lünk.



11hely, történet  | 2017. január 11. |

Vár  os, erőltetett menetben (1. rész)
Szerencsénk volt; nem kel-

lett a sorompónál várakozni. 
Kicsit összerázott ugyan a 
vasúti átjáró, de a Zsiguli jól 
tűrte. Mégis megállunk, ez 
már afféle menetrendi szo-
kás, ahogy a Diósdi úton a 
Csöpi-presszóhoz érkezünk: 
kijár egy nyújtózkodás és a 
kávé. Alig kell félrehúzód-
nunk az útról, hiszen nem 
nagy a forgalom; hétköznap 
délelőtt van. Tekintetünket 
szabadon húzza magával a 
kétsávos aszfaltcsík a Bala-
tonra vezető útig, ahol az 
érdi házakba ütközik. Aztán 
már nehéz egyetlen képbe 
összefogni a panorámát: li-
getes lankák emelkednek, 
magasfeszültségű villany-
oszlopok és a párás levegő-
ben csíkozó sugarak mögött 
Százhalombatta három ké-
ménye. Hátunk mögött vala-
hol Budapest. A két város 
között – ma még Európa leg-
nagyobb faluja – Érd.

Ismerkedés
A kávé nem éppen jól sike-

rült a kisasszonynak, látom 
rajta, hogy tudja ő is. Rám 
néz, helyettem is fintorog. 
Sebaj. Jókedvre derít az öt-
let: ha a magyar nyelvben is 
volna nemük a főneveknek – 
mint a franciában vagy a né-
metben –, akkor Érd minden 
bizonnyal nőnemű névelőt 
kapna. Szépsége, halmai és 
akarnoksága miatt is. Köz-
ben az asztalunkhoz telep-
szik egy lány, kevergeti a 
kávéját; a színéről látszik, 
hogy neki nagyobb szeren-
cséje volt. Rágyújtana, gyu-
fát keres. Véletlen találko-
zás… Tüzet adok.

– Helybéli?
– Igen. Itt lakom a Kutya-

vári úton.
– Régen?
– Három éve.
– Akkor biztosan ismeri 

már Érdet. Én még sohasem 
jártam itt. Nem szegődne 
mellém útikalauznak?

– Hát, velem ráfizetne, 
mert alig tudok valamit a  
községről. Egyébként se 
érek rá; rengeteg dolgom 
van otthon. Ma vagyok sza-
badnapos, és ilyenkor kell 
mindent elvégeznem a ház-
tartásban. Persze, csak any-
nyit, amennyi összejön egy 
pici albérleti szobában…

Már pattan is fel, visszate-
szi poharát a pultra, s mi-

közben indul az ajtó felé, 
még odaböki: Viszlát. Aztán 
elsuhan. Gondolhattam vol-
na, hogy semmi köze Érd-
hez, ismeretlen neve elé ép-
pen csak hogy oda lehetne 
biggyeszteni a nőnemű név-
előt: kamaszos, vékony, fiús 
alkat.

„majd’ azt  
mondtam…”

Befordulunk a balatoni 
útra. Itt már jóval nagyobb a 
forgalom, a járdákon is. Min-
dennapi lüktető életét éli a 
település. A művelődési köz-
pont és a tanácsház felé ha-
ladunk az üzletsorok előtt. 
Az OTP utáni széles kereszt-
utca bejáratánál legalább 
húszan dolgoznak: világos-
szürke-rózsaszínes követ 
terítenek a kocsiút két olda-
lára. A látvány azért szokat-
lan, mert a munkások öltözé-
kén – s kicsit a mozgásukon 
is – azonnal látni, hogy nem 
profi útépítők. Kék és fehér 
köpenyes, farmernadrágos, 
pulóveres asszonyok, lányok 

és mutatóban egy-két fiatal-
ember is.

– Mi készül itt?
– Parkírozóhely – válaszol 

a fiatalember, s közben te-
nyerét dörzsölgeti a szer-
szám nyeléhez, megmozgat-
ja ujjait. – Társadalmi mun-
kában építjük a parkírozót. 
Nincs ebben semmi különös, 

mostanában sokszor látnak 
majd hasonló képet Érden, 
hiszen valamennyi üzem és 
intézmény szocialista bri-
gádja vállalt társadalmi 
munkát a község, majd’ azt 
mondtam, város szépítése, 
fejlesztése érdekében. Más-
fél hónappal ezelőtt tartot-
ták az érdi szocialista bri-
gádvezetők tanácskozását, 
akkor a Budai Járási Építő-
ipari Szövetkezet József At-
tila szocialista brigádja kez-
deményezte ezt a szinte az 
egész településre kiterjedő 
társadalmi munkát. Így a he-
lyi Hazafias Népfront és a 
KISZ szervezésében a leg-
különbözőbb intézményektől 
és vállalatokból találhat em-
bereket.

Tanúság  
és történelem

Alig kőhajításnyira a maj-
dani parkolótól, az érdi ta-
nácsház sárga épülete sze-
gélyezi az utat. Szilárd bur-
kolatú járda, modern autópá-
lya, kicsit távolabb a posta 

kétszintes épülete is idelát-
szik, s az ellenkező irányból 
az ugyancsak emeletes Peli-
kán épület az áruházzal, 
bisztróval, étteremmel. Ez a 
képzeletbeli háromoldalú ké-
peslap egy gazdag és sok 
szempontból már fejlett tele-
pülésről adhatna hírt. Pedig 
alig száz évvel korábban mo-

csaras erdő borította Érdnek 
ezt a részét. A tanácsház he-
lyén állt a Pelikán vendégfo-
gadó és postakocsi-pihenő-
hely, amely a környező ná-
dasban fészkelő pelikánma-
darakról kapta a nevét.

Érd múltjának legrégibb 
tanúja a régi faluközpont kis 
dombján álló katolikus 
templom, amelynek hajója 
még a XV. században épült. 
S nemcsak szerencsésen át-
vészelte a történelem viha-
rait, hanem szépült, bővült 
és gazdagodott folyamato-
san. Így aztán három-négy 
építészeti stílus elemeit fe-
dezhetjük fel rajta. Érdekes-
sége, hogy a középkori hajó-
részhez csak 1776-ban épí-
tettek tornyot, már barokk 
stílusban, s a templom búto-
rainak egy része szépen pél-
dázza a copf stílust. A temp-
lomnál közel száz évvel fia-
talabb a híres – és sajnos, 
átépítése miatti értékcson-
kulása következtében kissé 
hírhedt – érdi minaret. Ez a 
település egyetlen épülete, 
ami a török uralomból fenn-
maradt, pedig ez az időszak 
nagyon jelentős volt Érd tör-
ténetében. Évszázadokra 
még a nevét is megváltoztat-
ta: Hamzsabégre.

S a történelem idézői közé 
tartozik az oroszlános em-
lékkő, amely arról tanúsko-
dik, hogy Ákosházi Sárkány 
Ambrus földesúr kastélyá-
ban szállt meg a mohácsi 
csatába induló II. Lajos kirá-
lyunk. Rövidre zárja időben 
a történeti kört a Diósdi úton 
fennmaradt Kutyavárrom 
falomladéka, amelynek biz-
tonsággal csak a korát lehet 
megállapítani. A népetimo-
lógia szerint a hajdani Eben 
falu helyét jelöli, valószí-
nűbb, hogy Mátyás király 
vadászkutyáinak telepe volt, 
egyes feltételezések az Ebe-
nyi testvérek várának rom-
jait vélik ezen a területen 
felfedezni.

A történeti kétségek mel-
lett van errefelé is történel-
mileg biztos pont: Érdnek a 
Kutyavár felé vezető utcái 
ma egyáltalán nem szegény 
lakosokra valló rendezett 
település arcát mutatják. 
Eredménye ez annak a fejlő-
désnek, amely 1944 decem-
bere – a község felszabadu-
lása – után gyors ütemben 
indult meg. A korábban tisz-
tán mezőgazdasági jellegű 

településen megjelent az 
ipar: létrejött a TEXELEKT-
RO, majd a szolgáltató- és 
építőszövetkezet, ezt köve-
tően a PEVDI üzeme. Ugyan-
akkor jelentősen fejlődtek a 
korábbi egy-két műhelyből 
álló egységek is, így a ke-
nyérgyár, a malomipar és a 
téglagyár. Viszonylag korán 
kezdődött a mezőgazdaság 
szocialista átszervezése Ér-
den: 1948-ban Benta-pusz-
tán megalakult a Szabad-
ság Termelőszövetkezet, 
amely később egyesült a ki-
sebb szakcsoportokkal, s 
létrejött a hatalmas mező-
gazdasági nagyüzem, a 
Benta-völgye Termelőszö-
vetkezet.

A gazdasági erősödéssel 
természetesen együtt jár az 
egészségügyi, szociális és 
kulturális fejlődés. Például a 
felszabadulás előtt mindösz-
sze 3 orvos volt a község-
ben..., jelenleg pedig 18 és 13 
védőnő. A korábbi két kis 
óvoda helyett már 800 apró-
ságot vehetnek fel a gyer-
mekintézményekbe. Az isko-
lákban pedig 84 tanterem 
várja a diákokat a 16 tanter-
mes gimnázium mellett, s a 
szakmunkásiskolában 650 
diák tanul. Huszonnégy év-
vel korábban, bizony, nagy 
eredménynek számított, 
hogy megnyílt a község tör-
ténetében az első könyvköl-
csönző a tanácsház épüle-
tében. Azóta 12 fiókkönyvtár 
és az idén használatba vett 
bibliobusz kínálja az olvas-
nivalót. Mindezek mellett 
hat évvel ezelőtt korszerű 
művelődési központot is ka-
pott a település.

Meglehet: mindez az érdi-
eknek már természetes, 
megszokták megváltozott 
életfeltételeiket. Tudomásul 
vették a munkájuk gyümöl-
cseként épült és épülő új lé-
tesítményeket. S ahogy gaz-
dagodtak, egyre inkább hiá-
nyát érezték olyasmiknek is, 
amelyek korábban még a vá-
gyak listáján nem szerepel-
tek. És ez is természetes. 
Jogos igény lett minden la-
kásban a villany, a folyóvíz, 
az aszfaltozott járda, a szi-
lárd burkolatú út, a csator-
názás és a korszerű ellátást 
biztosító kereskedelem. És 
részben már ezeknek a vá-
gyaknak a teljesülését is 
meghozta az „idő”.

 (Folytatása következik.)

Urbán LászLó – sajtótükör

Érd Ófalu Szent Mihály-templom (Szabó Szikla Szilárd ceruzarajza, 
vízfestéssel és vizes tussal)
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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.

PROGRAMOK
BABA–MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje-
vására
Január 21-én, szombaton 9–12 óra között

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Janikovszky Éva: A lemez két újabb 
oldala – Az emberi játszmák kép-
zeletszínháza felnőtteknek, egy 
felvonásban.
Köszöntőt mond Szentmártoni János, a 
Magyar Írószövetség elnöke és T. Mészá-
ros András, Érd MJV polgármestere.
A Bella István-díj, a Csuka Zoltán-díj és az 
Érd Művészeti Díj átadása.
Az Így írok én… irodalmi pályázat ered-
ményhirdetése.
Január 22-én, vasárnap 15 órakor

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
Őszi séta a Hargitától Aggtelekig
A Duna-Art Fotóklub kiállítása
Megtekinthető január 30-ig

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

KLUBÉLET
VITALITÁS KLUB
Kati boszi jóslásai
Információ Makai József, 06 20 911 4652
Január 16-án, hétfőn 17 órától
KÉZMŰVES KLUB
Lakótelepi klubövezet, Enikő u. 2.
Vezeti Tamáska Józsefné, 06 30 213 1209
Január 21-én, szombaton 10 órától

ELŐZETES
DÍSZBAROMFI-KIÁLLÍTÁS
Belépő 300 Ft. Megvásárolható a kiállítás 
időtartama alatt a helyszínen.
Nyitvatartás szombaton 10–17 óra, va-
sárnap 10–14 óra között.
Január 28–29., szombat-vasárnap

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

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.

FRISS HÍREK
Újdonságok honlapunkon
2016 végétől minden olyan kötet adatai 
láthatóak a listán, amelyeket az adott 
utolsó hónapban szereztünk be. Az egyes 
kötetek példányadatai (lelőhely, elér-
hetőség) egy kattintással elérhetőek a 
listából is.
Számítunk a véleményére!
Könyvtárunk működését, rendezvényeit 
a jövőben is szeretnénk úgy alakítani, 
hogy az az Önök igényeinek minél jobban 
megfeleljen. Ennek érdekében honla-
punkon és könyvtárunkban nyomtatott 

formában is „Számítunk a véleményére” 
címmel havonta megjelentetünk egy-egy 
mini kérdőívet, amelynek segítségével 
véleményt mondhatnak, ötleteket adhat-
nak munkánkhoz. Kérjük, töltsék ki őket, 
segítsenek nekünk!
Idegen nyelvi állomány
Jelentős mennyiségű új, a nyelvtanulást 
segítő művet szereztünk be, amelyek 
között nyelvtani gyakorló feladatokat 
tartalmazóak, de szépirodalmi jellegűek 
(mindenféle stílusú: bestsellerek, klasz-
szikusok, krimik, romantikus művek) is 
találhatóak. Legnagyobb számban angol, 
német, olasz, francia és spanyol nyelvű 
kötetek találhatóak a megújult polcokon. 
Az idegen nyelvű állományrész frissítése 
várhatóan 2017. első negyedévének vé-
gére fejeződik be.

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
A téli sportok kedvelőinek
Tematikus válogatás
Január hónapban

ZENEI KÖNYVTÁR
TÁRLAT
A természet hangjai
A rajzpályázat díjnyertes alkotásainak 
kiállítása

A belépés minden 
rendezvényünkre ingyenes! 

Foglalkozásokra csoportokat 
csak előzetes egyeztetés 

után tudunk fogadni. Kérjük, 
hogy legalább két héttel 

előre kérjenek időpontot, 
azon részleg e-mail címén, 

telefonszámán vagy 
személyesen, ahol a 

foglalkozás zajlik majd.
Segítségüket és 

megértésüket köszönjük!

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

Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

A könyvtár részlegeibe 18 
éves korig és 70 éves kor 

felett INGYENES a 
beiratkozás. Családi jegy 

váltása, érvényes 
diákigazolvány, 

pedagógusigazolvány és 
nyugdíjasigazolvány is 
kedvezményre jogosít! 
A fenti kedvezmények a 

zenei könyvtár nem 
hagyományos típusú 
anyagának (CD, DVD) 

kölcsönzésére nem 
vonatkoznak.

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10–18 óráig
TÁRLAT
Az Érdi Művésztelep kiállítása
Megtekinthető január 21-ig

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
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JANIKOVSZKY ÉVA:

A LEMEZ KÉT 

ÚJABB OLDALA

RENDEZTE:

TOLLÁR MÓNIKA
KÉPZELET-

SZÍNHÁZ

FELNŐTTEKNEK

MÁSFÉL ÓRA 

NEVETŐIZOM- 

TRÉNING 

ABSZOLÚT 

SZÓRAKOZTATÓ 

SZÍNHÁZ

alapítvány

FÉRFI

LEMEZ

 a OlDal ElEK FEREnC

B OlDal  SCHERER pÉtER

2017. január 22.
VASÁRNAP 15 ÓRA

    A
mAgyAR
kultúRA
NAPjA

ünnepi megemlékezés
A szepes gyula 
művelődési központban

A bella istván-díj,
a csuka zoltán-díj, 
az érdi művészeti díj
átadása

Az így írok én... 
irodalmi pályázati 
eredményhirdetése

ünnepi műsor:
janikovszky éva: 
a lemez két újabb oldala

MISZTÉRIUM 
zenés versciklus - őseink nyomában 

Szabó Aida/Jampa drolma 
 

Szigeti                    Varga 
  Eszter               Zoltán 
 
 
 
 
 
 
 

Cey-Bert Róbert Gyula írásai alapján 
narrátor: Somfai István 

Szepes Gyula Művelődési Központ – Érd, Alsó u. 1. 
2017. jan. – Kéksólyom hava – 13. (péntek) 18.00. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Hanghordozók a helyszínen kaphatók! 

Január 16., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 2016–2017. évi női Kézilabda  
 EHF Kupa
  Érd–SG BBM Bietigheim
21:30 Élő örökségünk  15/8. rész
 ismeretterjesztő sorozat
22:00 Bibliai Szabadegyetem   
 90/28. rész 
23:00 Mozgás
 sportmagazin
23:30 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
  0:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:15 Híradó
  0:30 Tűzijáték

Január 17., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 Trafó Jazz Klub koncertek
 Gadó Gábor Septet
20:50 Chaplin szereti a zenét
 Kósza  Blues Band 
21:45 Mozgás
 sportmagazin
22:15  Határon 1988–89
 dokumentumfilm
23:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó
23:40 Tűzijáték

Január 18., SZErDa
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem   
 90/29. rész 
21:00 Sárkány düh
  amerikai akciófilm,  1996
22:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

Január 19., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  a 2016–2017. évi labdarúgó-baj-

nokság
  Érdi VSE–Hévíz SK mérkőzés (ismétlés)
21:10 Sztárportré 81. rész                                                                                                                                                  
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

Január 20., PÉnTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 50 éves a Lukin Zeneiskola 
 jubileumi hangverseny

21:45 Sztárportré 81. rész
22:15 Globo Világjáró 56.rész
22:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:15 Mozgás
 sportmagazin
23:45 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:00  Híradó
 0:15  Tűzijáték

Január 21., SZOMBaT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 57. rész
20:00 Sárkány düh  
 amerikai akciófilm,  1996
21:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:00 Bibliai Szabadegyetem   
 90/29. rész 
23:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
23:30 Tűzijáték

Január 22., 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 50 éves a Lukin Zeneiskola 
 jubileumi hangverseny
23:15  Polgár-társ
                  vallás, nemzetiség, civil társadalom  
23:45 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
 0:15 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 A tudomány mai állása
  Az Érd FM 101.3 tudományos 

magazinja
20.00  A tudomány mai állása 
 előző heti 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  A tudomány mai állása 

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  JazzPresszó Birta Mikivel 

előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

magazinja
16.00 Aréna
 Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda,

IRODAVEZETŐ
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 képesí-
tési előírásairól szóló 29/2012. (III. 
7.) Korm. rendelet alapján a mun-
kakör betöltője által ellátandó fel-
adatkörök: 1. sz. melléklet 32. pont.
Ellátandó feladatok:
•	 városfejlesztési, üzemeltetési és 

beruházási feladatok szervezése, 
koordinálása, felügyelete;

•	 közlekedési, útügyi és forgalom-
technikai feladatok egyeztetése, 
koordinálása, végrehajtásuk 
felügyelete;

•	 városi víz-csatorna, felszíni 
vízelvezetéssel kapcsolatos kon-
cepciók előkészítése, vízügyi 
igazgatási feladatokkal kapcso-
latos döntés-előkészítési eljárá-
sok koordinálása, végrehajtásuk 
felügyelete;

•	 energiaügyi és térinformatikai 
feladatok szervezése, felügye-
lete;

•	 az iroda feladatkörével kap-
csolatos közgyűlési, bizottsági 
előterjesztések előkészítése és a 
döntések végrehajtásában köz-
reműködés;

•	 az iroda feladatkörébe tartozó 
városi beruházások, fejleszté-
sek, pályázatok előkészítésének, 
lebonyolításának szervezése, 
felügyelete; beszerzések során 
az igényfelmérés, piackutatás, 
becsérték-megállapítás fel-
adatainak irányítása, szerződé-
sek előkészítése, ellenőrzése; 
közbeszerzési eljárás esetén 
együttműködés az eljárásban 
részt vevőkkel, műszaki szakmai 
állásfoglalás, javaslat készítése;

•	 az önkormányzati költségvetési 
rendelet tervezéséhez, az iroda 
feladatkörét érintő részletes 
költségvetési javaslat készítése;

•	 az önkormányzati tulajdonú 
forgalomképes vagyonelemek, 
önkormányzati intézmények va-
gyonüzemeltetési, állagmegőr-
zési, karbantartási feladatainak 
szervezése, irányítása és fel-
ügyelete, gondnoksági feladatok 
koordinálása, ellenőrzése;

•	 informatikai feladatok végrehaj-
tásának irányítása és felügye-
lete.

A munkakör betöltője irányítása 
alá tartozó szervezeti egység meg-
nevezése: Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Csoport, Gondnokság.
Az irányítása alá tartozó szemé-
lyek száma: 26 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint Érd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 felsőoktatásban szerzett épí-

tész-, építő-, kertészmérnök 
szakmacsoportokba tartozó gaz-
daságtudományi, agrár, szocio-
lógus, földrajztanár, geográfus 
szakképzettség, vagy felsőokta-
tásban szerzett szakképzettség 
és környezetvédelmi, vízügyi, 
település-fejlesztési, vidékfej-
lesztési, közlekedési felsőfokú 
szakképesítés;

•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet,
•	 közigazgatási szakvizsga,
•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 

lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 beruházások műszaki terve-

zésében, kivitelezésében való 
jártasság,

•	 vagyonüzemeltetési feladatok 
ellátásában szerzett gyakorlat,

•	 közigazgatásban hasonló terü-
leten szerzett vezetői gyakorlat.

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: a munkakör legkorábban 
a pályázat elbírálását követő naptól 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. január 18.

A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak 

Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1–3.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosítószá-
mot: 14/934/27/2016., valamint 
a munkakör megnevezését: 
városfejlesztési és városüzemel-
tetési irodavezető.

•	 személyesen dr. Kertész Orsolya, 
Bartos Beatrix részére, Érd 
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Személyzeti Csoport, 
Pest megye, 2030 Érd, Alsó 
utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. január 30.
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 kikö-
tésével.

•	 Kttv. 29. § (2) bekezdése: „Ve-
zetői kinevezést csak felsőfokú 
iskolai végzettségű, jogi vagy 
közigazgatási szakvizsgával, 
vagy szakvizsga alól adott, a 
Közigazgatási Továbbképzési 
Kollégium teljes körű mentesíté-
sével rendelkező kormánytisztvi-
selő kaphat.”

•	 Kttv. 129.§ (3) bekezdése: „A (2) 
bekezdéstől eltérően, ha a veze-
tői kinevezéskor a kormánytiszt-
viselő nem rendelkezik jogi vagy 
közigazgatási szakvizsgával, azt 
a kinevezéstől számított 2 éven 
belül le kell tennie. Ha a szak-
vizsga kötelezettségét e határ-
időn belül a kormánytisztviselő 
számára felróható okból elmu-
lasztja, kormányzati szolgálati 
jogviszonya e törvény erejénél 
fogva megszűnik. A közigazga-
tási szakvizsga letételére nyitva 
álló határidőbe nem számít 
bele a 30 napot meghaladó 
fizetés nélküli szabadság vagy 
keresőképtelenség, továbbá a 
30 napot meghaladó kiküldetés 
időtartama.”

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi  

CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Polgármesteri Hivatala

Lakosságszolgálati Iroda, Általános Igazgatási 
Ügyek

ANYAKÖNYVVEZETŐ
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgála-
ti 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 ellátan-
dó feladatkörök: 1. sz. melléklet 25. 
pont.
Ellátandó feladatok:
•	 születés, házasságkötés, be-

jegyzett élettársi kapcsolat, 
haláleset anyakönyvezése és 
az ezzel összefüggő hatósági 
feladatok ellátása,

•	 anyakönyvi kivonatok kiállítása, 
nyilvántartások vezetése,

•	 állampolgársági kérelmekkel 
kapcsolatos feladatok 
teljesítése,

•	 egyszerűsített honosítási eljá-
rással kapcsolatos ügyintézés,

•	 névváltoztatási ügyek felter-
jesztése,

•	 családi eseményekkel kapcsola-
tos ünnepségek lebonyolítása,

•	 teljes hatályú apai elismerő nyi-
latkozatok felvétele.

A munkakörhöz tartozó főbb te-
vékenységi körök: az ellátandó fel-
adatoknál került feltüntetésre.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint Érd MJV 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzata rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
•	 felsőoktatásban szerzett igaz-

gatásszervező, közigazgatás-
szervező szakképzettség és 
anyakönyvi szakvizsga, vagy 
felsőoktatásban szerzett köz-
szolgálati szakképzettség, vala-
mint az állam- és jogtudományi 
képzési területen szerzett 
szakképzettség és anyakönyvi 
szakvizsga;

•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,

•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatási szakvizsga,
•	 anyakönyvvezetői munkakör-

ben eltöltött gyakorlat,
•	 informatikai ismeretek.
Előnyt jelentő kompetenciák:
•	 rendszerezett problémameg-

oldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejező készség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtu-
dat, terhelhetőség.

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

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz,

•	 végzettséget igazoló bizonyít-
vány, oklevél egyszerű máso-
lata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban 
2017. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. január 25. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Dudás Erzsébet nyújt, a 06-23-
522-318-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd 

Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1–3.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azono-
sítószámot: 14/934/28/2016, 
valamint a munkakör megne-
vezését: anyakönyvvezető.

•	 személyesen, dr. Kertész Orso-
lya, Bartos Beatrix részére, Pest 
megye, 2030 Érd, Alsó utca 1–3.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2017. január 31.
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 kikö-
tésével.
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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

VÁROSI DÍJAK  
ADOMÁNYOZÁSA

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
minden évben egyszer – a Magyar 
Köztársaság nemzeti ünnepe, 
március 15-e alkalmával – ado-
mányozza Érd Megyei Jogú Város 
legrangosabb díjait, amelyek a 
következők:
Az Érd Város Díszpolgára Kitünte-
tő Cím a város legnagyobb elismeré-
seként annak a magyar vagy külföldi 
állampolgárnak adományozható, aki 
valamely kiemelkedően jelentős mun-
kájával, tevékenységével vagy egész 
életművével mind a városban, mind 
országosan vagy nemzetközi viszony-
latban általános elismerést szerzett, 
hozzájárulva ezzel közvetve vagy 
közvetlenül Érd város tekintélyének 
növeléséhez.
Érd Városáért Kitüntetés adomá-
nyozható azoknak, akik a város fej-
lesztésében, 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 ado-
mányozható, akinek több évtizeden 
át végzett kimagasló közösségi, 

tudományos, művészeti, kulturális 
életműve, valamint egyéb területen 
végzett tevékenysége példaként állít-
ható a város közössége elé.
Az Érdi Tudományos Díj mindazok-
nak a személyeknek adományozható, 
akik a tudományágak valamelyikében 
kimagasló teljesítményt nyújtottak, és 
ezzel hozzájárultak Érd Város hírnevé-
nek öregbítéséhez.
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata által adományozható díjakról és 
kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendelet értelmében a 
díjak odaítélését a Közgyűlés bizott-
ságai, a Polgármester, a városban élő 
nagykorú polgárok, intézmények, civil 
szervezetek, nemzetiségi önkormány-
zatok indítványozhatják.
Kérjük, hogy a javaslatokat a ki-
tüntetendő személyekre 2017. ja-
nuár 15-ig juttassák el T. Mészáros 
András polgármesternek címezve 
a Polgármesteri Hivatalba (2030 
Érd, Alsó u. 1.), illetve e-mailen 
az onkormanyzat@erd.hu címre 
szkennelve.
A felhívás a város honlapján is elér-
hető!

POLGÁRMESTERI HIVATAL

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: teljes mun-
kaidő.
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 gyerme-
kek pedagógiai szűrése, prevenciója 
és korrekciója 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,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány,
•	 cselekvőképesség.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. január 12. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-
520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ – Érd 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/1269/2016, 

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 le-
hetséges,

•	 az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghall-
gatáson vesznek részt,

•	 azon pályázatokat áll módunk-
ban elfogadni, amelyek hiányta-
lanul kerültek elküldésre, illetve 
a pályázó a kiírt feltételeknek 
maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. január 13.

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

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÓ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a Család és Gyermekjóléti 
Központ Hatósági tevékenységéhez kap-
csolódó feladatok egységében (1997. évi 
XXXI. törvény a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásáról, valamint a 
végrehajtási rendelete alapján) pszicho-
lógiai tanácsadói és családterápiás fel-
adatok ellátásához kapcsolódó szakmai 
munka végzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú végzettség, 

módszerspecifikus végzettséggel 
rendelkező családterapeuta, 
pszichológus, pszichiáter, pszi-

chopedagógus, mentálhigiénés 
szakember;

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

levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló bizo-

nyítványmásolat,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör a pályázatok elbírá-
lását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2017. január 25. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt Dem-
jén Szilvia nyújt, a 06-23-520-362-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ – Érd 
címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Emma utca 7.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító-
számot: 1/1279/2016, valamint a 
munkakör megnevezését: pszi-
chológiai tanácsadó;

•	 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 betöltése kizárólag 

a megjelölt szakirányú főiskolai 
vagy egyetemi diplomával lehet-
séges,

•	 az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghallga-
táson vesznek részt,

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve a pályá-
zó a kiírt feltételeknek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. január 30.
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

CSALÁDSEGÍTŐ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 

időtartama: határozatlan idejű köz-

alkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes mun-

kaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 

2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a 

vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: a szociális és mentálhigié-

nés problémákkal küzdő egyének, csa-

ládok és közösségi csoportok segítése 

a társadalmi integráció érdekében. A 

szociális biztonság megteremtéséhez 

kapcsolódó ellátásokról és szolgálta-

tásokról, valamint azok igénybevéte-

lének formáiról megfelelő tájékozta-

tás biztosítása.

Illetmény és juttatások: az illet-

mény megállapítására és a juttatá-

sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-

kezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•	 főiskola, felsőfokú szociális 

alapvégzettség, okleveles 

pszichológus, pszichope-

dagógus, mentálhigiénés 

szakember, felekezeti szociális 

munkás, viselkedéselemző, 

okleveles szociális munkás, 

okleveles szociálpolitikus, 

családterápiás konzultáns, 

családterapeuta, kognitív- és 

viselkedésterápiás konzultáns, 

gyermek- és ifjúságvédelmi 

tanácsadó oklevéllel rendel-

kező óvodapedagógus, tanító, 

tanár, nevelőtanár, pedagógus, 

pedagógiai előadó, gyógype-

dagógus, védőnő, teológus, 

hittanár, hittantanár;

•	 magyar állampolgárság,

•	 büntetlen előélet,

•	 cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások:

•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél,

•	 iskolai végzettséget igazoló bi-

zonyítványmásolat,

•	 3 hónapnál nem régebbi erköl-

csi bizonyítvány,

•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljá-

rással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 

elbírálását követően azonnal betölt-

hető.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. január 25. A pályázati 

kiírással kapcsolatosan további infor-

mációt Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-

520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ 

– Érd címére történő megkül-

désével (2030 Érd, Emma utca 

7.). Kérjük a borítékon feltün-

tetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosítószámot: 

1/1274/2016, valamint a 

munkakör megnevezését: 

családsegítő;

•	 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 betöltése kizárólag 

a megjelölt szakirányú főiskolai 

vagy egyetemi diplomával le-

hetséges,

•	 az érvényes pályázatot benyúj-

tó jelentkezők személyes meg-

hallgatáson vesznek részt,

•	 azon pályázatokat áll módunk-

ban elfogadni, amelyek hiány-

talanul kerültek elküldésre, 

illetve a pályázó a kiírt feltéte-

leknek megfelel.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2017. január 30.

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

ESETMENEDZSER
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: A gyermek érdekeit védő 
speciális szociális szolgáltatás, amely 
a szociális munka módszereinek és 
eszközeinek felhasználásával segíti a 
gyermek testi és lelki egészségének, 
családban történő nevelkedésének elő-
segítését. A szociális biztonság meg-
teremtéséhez kapcsolódó ellátásokról 
és szolgáltatásokról, valamint azok 
igénybevételének formáiról megfelelő 
tájékoztatás biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális 

alapvégzettség, okleveles 
pszichológus, pszichopedagó-
gus, mentálhigiénés szakember, 
gyermekvédelmi pszicho-patró-
nus, viselkedéselemző, okleveles 
szociális munkás, okleveles 
szociálpolitikus, szociológus, 

családterápiás konzultáns, 
családterapeuta, kognitív- és 
viselkedésterápiás konzultáns; 
gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó oklevéllel rendelkező 
óvodapedagógus, tanító, tanár, 
nevelőtanár, pedagógus, peda-
gógiai előadó, gyógypedagógus, 
védőnő, teológus, hittanár, 
hittantanár;

•	 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 a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. január 25. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-
520-362-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ – Érd 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/1273/2016, 
valamint a munkakör megneve-
zését: esetmenedzser;

•	 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 betöltése kizárólag 

a megjelölt szakirányú főiskolai 
vagy egyetemi diplomával le-
hetséges,

•	 az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghall-
gatáson vesznek részt

•	 azon pályázatokat áll módunk-
ban elfogadni, amelyek hiányta-
lanul kerültek elküldésre, illetve 
a pályázó a kiírt feltételeknek 
megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. január 30.
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T. Mészáros András ünnepi beszéde

Emb  erség, bátorság, emlékezet
A mai nap nemcsak az emlékezés, hanem a gyász napja is.
December 16-án hosszas betegség után elhunyt a túlélő elhurcoltak egyik 

utolsó képviselője, Romits Antal. Egyike azoknak, akik saját példájukkal 
tudtak mesélni az utódoknak arról a borzalomról, amely 1945 januárjában 
kezdődött. Azon a napon, amikor Érd és a környező települések teljes 15–60 
év közötti férfilakosságát hazugsággal a város akkori vásárterére csalták, 
majd elhurcolták. Volt, aki még abban az évben, de volt, aki csak tíz évvel 
később tért haza. De az elhurcoltak fele soha nem látta viszont szülőföldjét.

Romits Antal még 18 éves sem volt, amikor ez történt. Kamasz fiúként 
kellett átélnie mindazt a borzalmat, amiről öt évvel ezelőtt ezen a helyen 
még személyesen beszélt nekünk. Arról a kálváriáról, amelynek során na-
ponta háromszázan haltak meg sorstársai közül. 

De Romits Antal nemcsak elszenvedője volt ennek az iszonyatnak, hanem 
egyik hőse is. A halálfélelmet legyőző bátorságával több mint hetven fiatal 
fiú életét mentette meg, akik végül hazatérhettek családjukhoz.

Öt évvel ezelőtt emlékező beszédében elmondta, hogy a lágerben fogadal-
mat tett: ha a Jóisten hazasegíti szeretteihez, mindent el fog követni, hogy 
emléket állítson azoknak, akik vele együtt szenvedtek, és nem térhettek 
haza.

Ezt a fogadalmát be is tartotta. Így küzdött a gonoszság ellen, amely őt és 
sorstársait sújtotta. Mert mi más szegülhetne szembe mindazzal a gazem-
berséggel, ami Érden az elhurcoltakkal történt, ha nem az emberség, a bá-
torság és az emlékezet? 

Kötelességünk emlékezni és átadni a tudást gyermekeinknek, unokáink-
nak, hogy tudjanak elhurcolt, elpusztított honfitársaink sorsáról, s át is 
érezzék azt.

Az emlékezés védi meg az utódokat attól, hogy hasonló szörnyűséget kell-
jen átélniük. Az elhunytak emlékezete, a még élő szemtanúk és utódaik em-
lékező párbeszéde. 

Ezért is örülök annak, hogy ma az érdi Ifjúsági Önkormányzat képvise-
lői is jelen vannak és fejet hajtanak az elhurcoltak emléke előtt. Ők szeren-
csére már egy békés és demokratikus kor gyermekei. Annyi idősek, mint 
amennyi Romits Antal volt elhurcolása idején. Gondoljanak erre, gondol-
janak a 72 évvel ezelőtt elhurcolt fiatalokra mindig, amikor e város közös-
ségéért dolgoznak.

És arra kérem őket, hogy ezúttal – a protokoll formaságát félretéve – ők 
helyezzék el elsőként az emlékezés koszorúját az emlékmű talapzatához. 
Legyen ez jelkép. Jelképe annak, hogy soha többet nem történhet meg mind-
az a borzalom, ami 1945 januárjában történt.

Fiatal Barátaim! Legyenek hűek az elhurcoltak és Romits Antal áldott 
emlékéhez!

Az Isten áldja meg Magyarországot! Az Isten áldja meg Önöket.

Eml ékezés az elhurcoltakra
(Folytatás a 3. oldalról.)

– Ma az érdi Ifjúsági Ön-
kormányzat képviselői is je-
len vannak és fejet hajtanak. 
Ők szerencsére már egy bé-
kés és demokratikus kor 
gyermekei. Annyi idősek, 
mint Romits Antal volt elhur-
colása idején. Gondoljanak 
erre, gondoljanak a 72 évvel 
ezelőtt elhurcolt fiatalokra 
mindig, amikor e város kö-
zösségéért dolgoznak – 

hangsúlyozta a polgármes-
ter, aki ara kérte az Ifjúsági 
Önkormányzat képviselőit, 
ők helyezzék először az em-
lékezés koszorúját az emlék-
mű talapzatához, annak jel-
képeként, hogy soha többet 
nem történhet meg mindaz a 
borzalom, ami 1945 január-
jában történt.

Az elhurcoltak emlékét őr-
zik és éltetik tovább azok a 
művek is, amelyek az IRKA 
által kiírt irodalmi pályázat-

ra érkeztek. Mint Pergel An-
tal történész, az Érdi „Ma-
lenkij Robot” Emlékbizott-
ság elnöke a Szepes Gyula 
Művelődési Központban tar-
tott ünnepségen elmondta, a 
legjobb alkotásokból készült 
műveket állították színpad-
ra; e művek segítségével a 
hallgatók átélhetik a 72 esz-
tendeje történeteket. Habos 
László, Temesi Éva, Szabó 
F. Valéria és Tarnócziné 
Barabás Irén alkotásait 

Barbinek Péter színművész 
tolmácsolta.

Színpadra lépett egy fia-
talember is, Kolozsi Nor-
bert, akinek déd- és ükapját 
hurcolták el málenkij robot-
ra Érdről; most ükapja, Sop-
roni József naplójából olva-
sott fel részleteket. 

A 2017-es megemlékezés 
egy különleges programmal 
zárult: a művelődési köz-
pontban részletet vetítettek 

le abból a dokumentumfilm-
ből, amelyet pályázati for-
rásból készít az Érdi Városi 
Televízió, hogy érdi túlélők 
visszaemlékezései és szak-
értőkkel készített interjúk 
segítségével nyilvánosság 
elé tárják azokat a megpró-
báltatásokat, amelyekre év-
tizedeken keresztül csak 
csendben emlékezhettek az 
ártatlan áldozatok.

QQ ÁdÁm Katalin

Soha többé ne történjen meg!
Eszes Vendel 23 esztendős volt, amikor sors-
társaival együtt elhurcolták Ercsin át Szeged-
re, majd Erdélyen át a Szovjetunióba. Négy év 
után kerülhetett haza. Leányai, Eszes Mária és 
Katalin minden évben gyertyát gyújtanak az 
édesapjuk kezdeményezésére állított kőke-
resztnél.
– Édesapánk minden családi ünnepen vissza-
emlékezett az átélt borzalmakra. Így nőttünk 
fel. Olyan trauma volt ez, amit nem hevert ki 

soha, sem ő, sem a bátyja, akivel együtt vitték 
el. Szerencsére ő is hazajött, nem úgy, mint a 
legidősebb fivérük, aki még a Donnál halt 
meg – tette hozzá Eszes Katalin. Mint mond-
ta, ami az apákkal történt, az a gyermekeik 
életére is kihat, de az unokák életét ez már 
annyira nem érinti.
– Arra kell törekednünk, hogy emlékezzenek 
a fiatalok, és ilyesmi soha többé ne történjen 
meg – hangsúlyozta Eszes Vendel lánya.

Szabadulás nélkül
Ezt a címet viseli az a dokumentumfilm, amit az Érdi Városi 
Televízió készít, a Magyar Földrajzi Múzeum szakmai támo-
gatásával. Január 8-án már láthattak belőle egy részletet a 
megemlékezők. 
– A film országos kitekintéssel indul, majd az 1945. január 
8-ai érdi történéseket idézzük fel, és a háromezer férfi útját 
követjük nyomon a gyűjtőtáborokig. Bemutatjuk, milyen 
körülmények közt éltek és pusztultak el ezekben a gyűjtőtá-
borokban, és a Szovjetunióbeli megpróbáltatásokat is fel-
elevenítjük. A film a hazatéréssel zárul – mondta lapunknak 
Fekete Zoltán, az ÉRD TV ügyvezető-főszerkesztője, aki kér-
désünkre elmondta: a filmet három túlélő visszaemlékezé-
seire és a leszármazottak által elmesélt történetekre fűzték 
fel. A szakmai alapot Lendvai Timár Edit, a Földrajzi Múzeum 
munkatársának kutatásai, valamint a téma szakértőivel – 
Bognár Zalán egyetemi docenssel, Pergel Antal történésszel, 
Kubassek János múzeumigazgatóval, valamint a szegedi 
börtön levéltárosával – készített beszélgetések adták.

Évről évre minden január 8-án itt emlékeznek a leszármazottak

Idén az Ifjúsági Önkormányzat képviselői helyezték el először az em-
lékezés koszorúját
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Ösz töndíjpályázat  
érdi diákoknak
Január 15-ig pályázhatnak az érdi diákok a tavaly már-
ciusban alapított Kovács István Alapítvány ösztöndíjára. 
A szervezet a kiemelkedő eredményt elérő fiatalok okta-
tását és sportolási tevékenységét kívánja támogatni 
anyagilag, szociális alapon, illetve úgy, hogy a részvétel-
hez szükséges önrészt, illetve az ehhez szükséges tár-
gyi feltételeket biztosítja táboroztatás esetén.

Jövő hét végéig lehet be-
küldeni támogatási kérelme-
ket, ezzel a nagyközönség 
számára is érzékelhetően 
megkezdte működését a ta-
vasszal életre hívott Kovács 
István Alapítvány. A háttér-
ben természetesen már rég-
óta folytak az előkészületek, 
többek között az alapítvány 
új weboldala és közösségi fe-
lülete (www.kiajo.hu) is elér-
hető folyamatosan frissülő 
információtartalommal az 
érdeklődők számára.

Az alapítvány célja, hogy 
Érd általános és középisko-
láiban tanuló, kiemelkedő 
tanulmányi, sport-, művé-
szeti és közösségi munkát 
végző diákjait támogassa.

A kuratórium döntése 
alapján egy fő maximum 

120 000 Ft támogatásért pá-
lyázhat a 2016/2017-es tan-
évre. A pályázónak be kell 
töltenie a 13. életévet és Érd 
valamelyik középiskolájába 
kell járnia. A kuratórium 
azon diákok pályázati anya-
gát fogadja be első értéke-
lésre, akik kiemelkedő 
sport-, tanulmányi, művé-
szeti és közösségi munkát 
végeznek, és ezt az oktatási 
intézményük alátámasztja 
és igazolja írásban. Az elbí-
rálás tekintetében előnyt 
jelent a kiemelkedő közös-
ségi munka: szociális, kör-
nyezetvédelmi, a tanuló he-
lyi közösségének javát szol-
gáló, szervezett keretek kö-
zött folytatott, anyagi ér-
dektől független, egyéni 
vagy csoportos tevékenység 

és annak pedagógiai feldol-
gozása.

A verseny megkezdődött, a 
kuratórium ebben az évben 
Érden tanuló középiskolá-
sok és utánpótlás korú ka-
jak-kenu versenyzők közül 
várja a legjobbak jelentkezé-
sét. A jelentkezési lapot a 
kiegészítő dokumentumok-
kal együtt január 15-ig kell 
beküldeni az alapítvány 
székhelyére (Kovács István 
Alapítvány, 1112 Budapest, 
Tippan utca 1. 401.) A támo-
gatások odaítéléséről a há-
romtagú kuratórium dönt 
majd 2017 januárjában.

A kuratórium elnöke és 
tagjai minden év február 12-
én, ünnepélyes keretek kö-
zött adják át a támogatáso-
kat, amelyre meghívást kap-
nak a támogatott gyermekek 
és szüleik, illetve annak az 
intézménynek a képviselője, 
ahol a gyermek tanul.

További információ: +36 
70 708 3991; kapcsolat@ 
kiajo.hu.

QQ Ba-Nyilas

Ing yenes képzések
Ismét indulnak ingyenes Kis- és középvállalkozások 
ügyvezetője I. és II. képzések az Érdi Szakképzési 
Centrum tagintézményeiben, köztük a Kós Károly 
Szakképző Iskolában.

Az esti munkarend sze-
rinti, 31 hetes képzés során 
310 órában idegen nyelvet, 
201,5 órában informatikát, 
31 órában pedig vezetői is-
mereteket tanulnak a je-
lentkezők. A tanfolyam idén 
februárban indul és jövő év 
január végéig tart (nyári 
szünettel). Az oktatatás in-
gyenes komplex szakmai 
vizsgával zárul; a sikeres 
vizsgázók OKJ-s bizonyít-
ványt kapnak.

Az Érdi Szakképzési 
Centrumban (SZC) tavaly 
ősszel már indultak ugyan-
ilyen képzések; mint Pergel 
Antal, a centrum vezetője 
lapunk érdeklődésére el-
mondta, a tanfolyamok si-
keresek, és főleg az angol 
nyelvűek iránt nagy az ér-
deklődés.

Bár az Érdi SZC intézmé-
nyeiben általában angol és 
német nyelvű képzésre lehet 
jelentkezni, a Kósban e két 
nyelv mellett esetleges fenn-
tartói engedély alapján an-
golt és oroszt is választhat-
nak a jelentkezők. A február 
1-jén induló kurzusokra ja-
nuár 15-én éjfélig lehet je-
lentkezni, kizárólag e-mail-
ben; bővebb információ a 
centrum honlapján (http://
erdiszakkepzesicentrum.
hu) található. Felvilágosí-
tást a Kós iskolában Tériné 
Pataki Magdolna nyújt a 06 
23 365 531 telefonszámon.

QQ Á. K.

A Kósban induló kurzusokra ja-
nuár 15-én éjfélig lehet jelent-
kezni e-mailben

Új szociális ellátóközpont épül

Öss zefogás a rászorulókért
December 23-án délelőtt meleg teával, tepertővel, zsíros 
kenyérrel és forralt borral, délben pedig pörkölttel, bur-
gonyával, uborkával, friss kenyérrel és aprósüteménnyel 
várta a Fidesz az érdieket az Összefogás székház előtt 
tartott hagyományos ételosztásán.

Aki eljött, nemcsak jóllak-
hatott, hanem egy fél rúd 
bejglit, egy vekni kenyeret, 
szaloncukrot, gyümölcsöt is 
hazavihetett. A jó hangulat-
ról Kedu József gondosko-
dott, aki fáradhatatlanul ze-
nélt az egybegyűlteknek.

Az immár hagyományos ka-
rácsonyi rendezvényt széles 
körű összefogással sikerült 
megvalósítani: a Fideszhez 
csatlakozott a Fidelitas, a már 
leköszönt első Ifjúsági Önkor-
mányzat tagjai, valamint a 
polgármesteri kabinet is.

– Nagyon sok támogatónk 
volt: magánszemélyek, cé-
gek, a horvát önkormányzat, 
valamint az önkormányzati 
képviselők, bizottsági tagok. 
Nagyon sok lány, asszony 
jött el segíteni, hogy minden-
kit megvendégelhessünk – 
tudtuk meg Antunovits An-
taltól (Fidesz–KDNP), a ren-
dezvény egyik szervezőjétől, 
aki elmondta azt is: január 
21-én, szombaton ismét tar-
tanak melegétel-osztást az 
Összefogás székház előtt.

A karácsony előtti rendez-
vényen T. Mészáros András 
polgármester is részt vett, 
aki lapunknak arról beszélt, 
hogy az ünnepek körüli idő-
szakban több szervezet is 
megvendégelte a rászoruló-
kat: december 22-én a Hor-
gászegyesület főzött halász-
lét, december 25-én a Kálvin 
téri református gyülekezet, 
31-én pedig a Vöröskereszt 
tartott ételosztást, a Szociá-
lis Gondozó Központ és az 
egyházak közös akciójuk ke-
retében minden vasárnap 
gondoskodnak azokról, 
akiknek egyébként nem jut-
na meleg étel.

T. Mészáros András kér-
désünkre a szociális ellátást 
érintő jövőbeli változásokról 
is beszélt.

– E szolgáltatásokat jelen-
leg tizenöt különböző hely-
színen, különböző színvona-
lú épületekben vehetik 
igénybe az érdiek. A Modern 
Városok program keretében 
egységes szociális ellátó-
központot alakítunk majd ki. 
Így új épületben, új felszere-
léssel, a jelenleginél sokkal 
kulturáltabban, modernebb 

feltételek mellett tud majd 
működni a szociális ellátó-
rendszerünk – mondta a pol-
gármester, hozzátéve: a kon-
cepciót a Modern Városok 
program bizottsága már jó-
váhagyta, és a finanszíro-
zásra is rábólintott mind a 
bizottság, mind a szaktárca.

– A tervek már készülnek, 
a jövő évben szeretnénk kiír-
ni a közbeszerzést, hogy 
2018–2019-ben meg tudjuk 
építeni az új ellátóközpontot 
– zárta szavait. Q ÁdÁm

Január 21-én, szombaton ismét tartanak melegétel-osztást az Ösz-
szefogás székház előtt

December 22-én a Horgászegyesület tagjai összesen 400 adag ételt 
osztottak ki
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Jót ékonysági árverés
Régi álma vált valóra december 23-án az érdi Katona 
Miklós Patriknak: a felcsúti Puskás Intézet jóvoltából 
összegyűlt a pénz a ritka genetikai betegségben szen-
vedő kisfiú külföldi gyógykezeléséhez.

A tízéves Miki kisagyi 
sorvadásban szenved. Álla-
pota napról napra romlott, 
mígnem Czeizel Endre ge-
netikus javaslatára 2015 
júliusában Badenban ős-
sejtbeültetést végeztek el 
nála, ami megállította ezt a 
folyamatot, sőt, Miki egész-
sége több tekintetben javult 
is. Tartós siker azonban 
csak akkor várható, ha az 
őssejtkezelést megismétlik 
– ez pedig 12 ezer euróba, 
azaz 3,6 millió forintba ke-
rül, csakúgy, mint az első, 
amit a család csak kölcsö-
nök, adományok segítségé-
vel tudott finanszírozni.

A második őssejtkeze-
lésre több mint egy évbe 
telt összeszedni a pénzt: 
kupakgyűjtésből, egy érdi 
szépségszalon adomány-
gyűjtő akcióiból, illetve jó-

tékonysági futó- és kerék-
páros rendezvényekből 
(köszönhetően Miki taná-
rának, Nádudvari Péter-
nek és Nagy Réka Emese 
gyöngyösi riporternek) kö-
zel kilencszázezer forint 
gyűlt össze, ez azonban 
még nem volt elegendő ah-
hoz, hogy belevágjanak a 
második kezelésbe. Így 
Miki édesanyja, Saly 
Krisztina, elindított egy 
internetes jótékonysági ár-
verést, amelyhez ismert 
sportolóktól, zenészektől, 
közéleti személyiségektől 
kért „ereklyéket”.

A beérkezett relikviák 
közt szerepelt Szilágyi 
Áron kétszeres olimpiai 
bajnok kardvívó dedikált 
fegyvere, Vincze István 

Lecce-, Kiprich József Fey-
enoord-, Harsányi Gergely 
kézilabdameze, valamint a 
gyorsasági motoros világ-
bajnok, Talmácsi Gábor 
által felajánlott mez is. E 
relikviákat internetes ár-
verésre bocsátották decem-
berben – és ekkor megtör-
tént a csoda: a Puskás Inté-
zet 2,5 millió forintért meg-
vásárolta a kikiáltási tár-
gyakat.

– A Puskás Intézettől de-
cember 23-án jöttek el hoz-
zánk, és megkötöttük az 
ezzel kapcsolatos szerző-
dést. Mikinek ez hatalmas 
öröm és meglepetés volt, 
hiszen nagyon várja már a 
második őssejtkezelést – 
mondta Miki édesanyja, 
hozzátéve: az áprilisi ős-
sejtkezeléssel még nincs 
vége a család hányattatá-

sainak, hiszen a kisfiú 
életminőségének javításá-
hoz elengedhetetlen a re-
habilitáció és akadály-
mentesítés – a valaha sza-
ladgáló kisfiú ugyanis 
mára kerekesszékbe kény-
szerült.

Maradt még pár tárgy, 
ami nem kelt el a jótékony-
sági árverésen. Erre egy 
kora tavaszi, zenés jóté-
konysági rendezvényen le-
het majd licitálni, amit Zol-
tán Erika énekesnő szer-
vez – egyelőre helyszínt ke-
resnek erre az alkalomra. 
Ha sikerrel járnak, e ren-
dezvény bevételének kö-
szönhetően a rendkívül rit-
ka betegségben szenvedő 
kisfiú és családja könnyebb 
életet élhet. n Á. K.

Miki és Talmácsi Gábor a Hungaroringen

Jól  van az első érdi baba
Január 3-án reggel 6 óra 45 
perckor természetes úton 
megszületett 2017 első érdi 
kisbabája, ifj. Bukovszki 
Csaba. A kis Csabi a várt-
nál négy héttel hamarabb 
született, 2365 grammal és 
50 centiméterrel a Sem-
melweis Egyetem II. szá-
mú Szülészeti és Nőgyó-
gyászati Klinikáján.

Az édesapa tájékoztatása 
szerint anya és baba is kivá-
ló egészségi állapotban van, 
Velencei úti otthonukba múlt 
pénteken térhettek haza. A 
kisfiú az első hírek szerint 
igazi mintababa, ügyesen 
eszik, majd jóllakottan al-
szik.

Csabika édesanyja, Mari-
ann fodrász, apukája – szin-
tén Csaba – építési vállalko-
zó, mindketten a Magtár 
Néptánccsoport tagjai. A 
boldog szülők több mint 10 
éve élnek együtt, ebből há-
rom éve házasságban. A kis-
fiú a házaspár első gyerme-
ke, jöttét nagy izgalommal 
várták.

T. Mészáros András pol-
gármester múlt szerdai saj-

tótájékoztatóján gratulált az 
első érdi csecsemő érkezésé-
hez, s újságírói kérdésre el-
mondta, hogy idén is folyta-
tódik a népszerű babacso-
mag a város újszülöttjei szá-
mára.

Az idén Budapesten fél 
perccel éjfél után született 

az ország első gyermeke, az 
első vidéki újszülött pedig 
Debrecenben, éjfél után egy 
perccel jött világra. Ország-
szerte és a főváros több kór-
házában is több helyen szü-
lettek gyermekek 2017 első 
óráiban.

Qn Ba-Nyilas HajNi

Luk in-siker a hatvani kastélyban
Az év végére is jutott egy Lukin-siker, az érdi iskola há-
rom hallgatója ének kategóriában vívta ki a zsűri elis-
merését a VI. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk 
Fesztiválon, amelyen a két nap alatt csaknem kétszáz 
zenész és énekes indult. 

A gyönyörű hatvani Gras-
salkovich-kastély méltó 
helyszíne évről évre ennek a 
rangos eseménynek. A ba-
rokk zenei fesztiválon rend-
szeresen részt vesznek ifjú 
érdi művészek és szinte min-
den alkalommal hazahoz-
nak onnan helyezéseket, il-

letve okleveleket, de dicsére-
teket mindenképp!

Mint ahogy most, decem-
ber végén is, amikor három 
diák: Bartus Barbara, Ma-
joros Csenge és Boda Gáb-
riel képviselte a Lukin is-
kolát. Felkészítő tanáruk 
Szóka Júlia volt, a feszti-

válon Rostás Sándor zon-
goraművész-tanár kísérte 
az ifjú énekeseket, akiknek 
meghatározott idő – négy-
hat perc – alatt kellett elő-
adni barokk művet, illetve 
műveket.

A verseny végén, az ered-
ményhirdetéskor Kállay 
Gábor furulya- és énekmű-
vész nyilvánosan, a közön-
ség előtt megdicsérte az érdi 
intézményben folyó művészi 
munkát, kiemelve Szóka Jú-
lia felkészítését. Bartus Bar-
baráról azt mondta „szép 
ígéret a hangja”, Boda Gábri-
elnél a muzikalitást hozta 
fel, míg Majoros Csengénél 
azt, hogy ő nyújtotta korosz-
tályában a legátütőbb telje-
sítményt, ő végül dicsérő 
oklevelet is átvehetett.

– Nagyon örülök, hogy 
ilyen erős és népes mezőny-
ben értük el ezt a sikert ezen 
az országos versenyen, ép-
pen az év végén, amely remé-
lem, a 2017-es esztendő mun-
kájára is kihat, és hasonló 
sikerrel folytathatjuk a te-
hetségek képzését az idén is 
– összegzett Szóka Júlia fel-
készítő tanár.

Qn (temesi)

Csabi igazi mintababa, ügyesen eszik, majd jóllakottan alszik

Együtt az érdi zenei különítmény. Majoros Csenge (balról a második) 
dicsérő oklevelet kapott
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KÉZILABDA

Felemás évkezdés
Alighogy eltelt a karácsony, az ÉRD női kézilabdacsapa-
ta a svédországi Európa-bajnokság után újrakezdte a 
munkát, s még az óévben a Győri Audi ETO KC-hez láto-
gatott, majd az újévet a Magyar Kupa negyedik körében 
a másodosztályú Szegedi KKSE otthonában nyitották, 
amelyet egy oroszországi túra követett a Rosztov-Don 
ellen az EHF-Kupa csoportkörében.

Győr–ÉRD
A bajnokság csúcsrang-

adója lehetett volna a Győri 
Audi ETO KC–ÉRD mérkő-
zés, hiszen a Rába-partiak 
vezették a bajnokságot, míg 
szorosan, csupán egypontos 
hátránnyal követte őket 
Szabó Edina együttese, ám 
a világklasszisokkal tele-
tűzdelt hazaiaknak nem 
tudtak megálljt parancsolni 
Janurik Kingáék, akik még 
ötgólos hátrányból is egyen-
lítettek, de a 23. és 37. perc 
között egyszer sem tudták 
bevenni a győri kaput, amely 
után 11–11-ről 22–11-re  lé-
pett meg Ambros Martín 
együttese, s a hajrában sem 
sikerült kozmetikázni az 
eredményen, az ÉRD pedig 
35–20-as vereséget szenve-

dett. Az új igazolás, az ép-
pen Győrből (közvetlenül 
Mosonmagyaróvárról) más-
fél éves kölcsönbe Érdre ér-
kező Kiss Nikolett kézsérü-
lés miatt nem volt bevethető 
a találkozón. 

Szeged–ÉRD
Könnyed győzelmet ara-

tott az NB I/B keleti csoport-
jának második helyén álló 
Szeged KKSE otthonában az 
ÉRD a Magyar Kupa negye-
dik fordulójában a legjobb 
négy (hat) közé jutásért. 
Szabó Edina együttese a 
kezdetektől érvényesítette, 
ki az úr a háznál (még ha 
idegenben is játszott), hiszen 
Katarina Krpezs-Slezák és 
Kisfaludy Anett két-két le-

rohanásgóljával egyértel-
műsítették fölényüket a ven-
dégek, akik a tizenhetedik 
percig még csak két gólt kap-
tak a tizenkét lőtt mellett. A 
6–16-os félidő után úgy tűnt, 
stagnálni fog a különbség, 
de a hazaiak hétperces gól-
csendje megbosszulta ma-
gát, az ÉRD pedig kapva ka-
pott az alkalmon, 22–8-ra 
meglépett. A 43. percben de-
bütált új csapatában az ÉRD 
horvát kapusa, Zeljana Sto-
jak, aki a szezon végéig ke-
rült kölcsönbe szintén Győr-
ből, de közvetlenül Moson-
magyaróvárról. Beállása 
után zsinórban hat védést 
mutatott be, amellyel egy 
újabb többperces gólképte-
lenségre késztette a hazaia-
kat, az ÉRD pedig eldöntötte 
a találkozót, miután Vajda 
Luca találatával már 17 volt 
közte (9–26) a 46. percben. A 
folytatásban sem csökkent a 
különbség, Klivinyi Kingá-
ék pedig magabiztos, 33–14-
es győzelemmel jutottak to-
vább a Magyar Kupában a 
legjobb négy csapat közé, 

amely közül eldől, melyik két 
együttes kerül be az alanyi 
jogon döntős Győr és FTC-
Rail Cargo Hungaria mellé.

Rosztov-Don–ÉRD
Ugyan három góllal, 27–

24-re kikapott a Rosztov-
Don vendégeként az ÉRD az 
EHF-Kupa csoportkörének 
első fordulójában, de a vere-
ség ellenére a teljesítmény 

bizakodásra ad okot a folyta-
tást illetően. A találkozón a 
hazaiak 3–1-re elléptek, ám 
az ÉRD többször is egyenlí-
tett, az első negyedóra után 
viszont rohanásba kezdett a 
Rosztov-Don, amely az em-
berelőnyt és az ÉRD kisebb 
hibáit kihasználva 9–2-es 
szériát produkálva meglé-
pett (16–9), ám a szünetre 
csak öt maradt közte. A má-
sodik játékrész remekül in-
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FUTáS

Futottunk és segítettünk!
Négyszázezer forintot „futottak össze” a 20–30 Egyesü-
let által immár negyedszer rendezett Szilveszteri jóté-
konysági futáson részt vevők a Szívbeteg Gyermekek 
Védelmében Alapítványnak.

Idén sem telhetett el úgy a 
szilveszter, hogy a 20–30 
Egyesület ne szervezett vol-
na valamilyen jótékonysági 
rendezvényt, s ezúttal két 
távon dolgozhatták le a ka-
rácsonykor felszedett plu-
szokat a résztvevők: az al-
ternatív, 900 méteres táv Érd 
Főterétől az Életfa-szobrot 

megkerülve, a Szabadság 
tértől kocogott vissza a kiin-
dulópontra, míg a lelkeseb-
bek majd’ négy kilométert 
tettek meg.

De nem is a felszedett ki-
lók leadása volt a rendez-
vény célja, hanem sokkal in-
kább a szívbeteg gyermekek 
támogatása, s ez igencsak 

jól sikerült, hiszen a kicsivel 
tíz óra után rajtoló, három-
százhúsz fős tömeg egy órá-
val később megtudhatta, 
hogy összesen négyszázezer 
forint gyűlt össze A Szívbe-
teg Gyermekek Védelmében 
Alapítvány javára.

„Ez a négyszázezer forint 
egy nagyon jelentős összeg 
az alapítvány életében, a 
legtöbb támogatás az 1 szá-
zalékos adóból érkezik, il-
letve néhány egyedi támo-
gatás van, de ekkora össze-
get ritkán szoktunk kapni. 
Ezt a pénzt természetesen a 
szívbeteg gyermekek ellá-
tására fordítjuk. Eszközö-
ket, gépeket veszünk. Ebből 
az összegből tudunk már 
venni infúziós pumpát, ki-
egészítőket is” – mondta el 
lapunknak Vincze Beatrix, 
a Gyermekszív Központ ve-
zető főnővére, a Szívbeteg 
Gyermekek Védelmében 
Alapítvány kuratóriumi 
tagja, aki hozzátette: ha in-
fúziós pumpát vesznek a 
kapott összegből, akkor an-
nak élettartama 10–12 év, s 
éves szinten legalább há-

romszáz gyermeket szol-
gálna ki az eszköz.

„Sikerült megdönteni az 
eddigi rekordokat, egyre 
többen segítenek, most ezt 
itt is bebizonyították. Nem-
csak Érdről, hanem további 
tíz településről érkeztek fu-
tók. Jó hangulat volt, a nulla 
és mínusz fokokat, akik itt 
voltak, meg sem érezték, 
mert aki tenni akar, annak 
az ilyen cselekedet melegíti 
testét, szívét és lelkét is” – 
mondta az esemény főszer-
vezője, a 20–30 Egyesület 
elnöke, Csengeri Attila. 
„Minden pénz számít, most 

négyszázezer forinttal töb-
bel tud gazdálkodni az ala-
pítvány. Mindennap vannak 
gyermekek, akiket meg kell 
menteni, kisebb-nagyobb, 
de akár életre szóló problé-
mákkal, tehát itt nincs 
olyan, hogy elmúlik egy-egy 
betegség, ezt kezelni kell fo-
lyamatosan, ezért azt gon-
dolom, nemcsak egy alka-
lommal, hanem folyamato-
san fel kell hívni a figyelmet 
azokra az alapítványokra, 
amelyeknek segítségre van 
szükségük” – tette hozzá a 
főszervező.

QQ Domonkos

Négyszázezer forint gyűlt össze a rendezvényen

A jótékonysági futásnak az időjárás is kedvezett
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dult, s Katarina Krpezs-Sle-
zák, Szabó Laura és Mireya 
González góljaival az ÉRD 
háromra csökkentette hát-
rányát, majd egy hatperces 
érdi gólcsend után 23–15-re 
ismét meglépett az orosz 
klub. Ám még innen is volt 
visszaút, hiszen ezúttal az 
ÉRD hajtott végre egy 7–3-as 
etapot, és a végjátékra ismét 
nyílttá vált a meccs, de hiába 
zárt Janurik Kinga 18 védés-

sel és hiába lőtt tíz lövésből 
kilenc gólt Krpezs, az ÉRD 
27–24-es vereséget szenve-
dett.

Az ÉRD január 11-én elő-
ször lép pályára 2017-ben 
hazai pályán az NB I újonca, 
a Kispesti NKK ellen, majd 
január 15-én, 16 órától a né-
met SG BBM Bietigheim el-
len az EHF-Kupában, szin-
tén az ÉRD Arénában.

QQ Domonkos Bálint
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BIRKózÁS

Eur  ópa-bajnoki szintű verseny lesz!
Közel nyolcszáz induló több mint 
tíz országból az Érd Kupán. Janu-
ár 14-én és 15-én a Batthyány 
Sportiskolai Általános Iskola tor-
nacsarnokában rendezi az Érdi 
Spartacus SC az Érd Kupát, ame-
lyen szombaton a birkózók, vasár-
nap a szumósok küzdenek meg.

A birkózóknál öt korosztály (gye-
rek, diák, kadet, serdülő és junior) 
negyvenkét súlycsoportban méreti 
meg magát öt szőnyegen. A verse-
nyen közel ötszázan indulnak, mely-
ből az előzetes tervek szerint negy-
ven-ötven a házigazda egyesületből 
lesz. A birkózóknál az esemény leg-
fontosabb funkciója az átállás, hi-
szen az új évben változnak a korosz-
tályok, emellett – mivel a sportág-
ban az év egyik fele a kötött-, a má-
sik a szabadfogásé – a kötöttfogásra 
való átállás is kulcsfontosságú lesz, 
amelyet Érden kezdenek el.

A vasárnap a szumósoké lesz, 
amely – a szervező Érdi Spartacus 
elnöke, Tar Mihály tájékoztatása 
szerint – egy Európa-bajnoki szin-
tű mezőnnyel rajtol, hiszen több 
száz nevezés van, s külföldről 
százhúsz induló érkezik. A ver-
senyre Indiából, Azerbajdzsánból, 
Észtországból, Németországból, 
Lengyelországból, Csehországból, 

Szerbiából és Szlovákiából is ér-
keznek szumósok több mint húsz 
egyesülettel. Az esemény egyik 
kulcspontja, hogy szombaton, 
Százhalombattán egy konferenciát 
tartanak a szumósok, amelyen el-
dől, hogy az érdi esemény pont-
szerző esemény lesz-e a Világjáté-
kokra (a nem olimpiai sportágak 
legfőbb eseményére), de egyébként 
a magyarok részéről mindenkép-
pen válogatóverseny lesz az Euró-
pa- és világbajnokságra.

A szombati birkózóverseny dél-
előtt tíz órakor, a vasárnapi szu-
móviadalok 10.30-kor kezdődnek a 
Batthyány tornacsarnokban.

QQ Domi

toLLASLABDA

113  induló, kilenc pálya, hat korcsoport
Kilenc pályán, hat korosztályban, 
összesen 113 induló volt a Batthyány 
Sportiskolai Általános Iskola torna-
csarnokában rendezett Pest megyei 
diákolimpiai tollaslabdadöntőn, 
amelyről a február 12-én, szintén 
Érden rendezett területi döntőbe le-
hetett jutni. Az eseményen az érdi-
ek tizenkét arany-, hét ezüst- és ti-
zenkét bronzérmet szereztek.

A részt vevő hat korcsoportba 120 
nevezés érkezett, végül 113 ver-
senyző indult, ebből 45-en az Érdi 
VSE-ből, amely a házigazda Batthy-
ány, a Bolyai János Általános Isko-
la, a Vörösmarty Mihály Gimnázi-

um, az Érdligeti Általános Iskola és 
két százhalombattai versenyzőnek 
is az egyesülete, emellett Vácról, 
Ceglédről, Dánszentmiklósról, Du-
nakesziről, Fótról, Gödről, Jászka-
rajenőről, Kocsérról, Kistarcsáról, 
Verőcéről, Monorról, Örkényből, 
Nagykőrösről, Szentendréről, tök-
ről és zsámbékról is érkeztek ver-
senyzők.

Az A-kategóriában két 
huszonegy pontos szettig, 
a B-kategóriában két tizen-
egy pontos játszmáig zaj-
lottak a küzdelmek, össze-
sen kilenc pályán. Előbbi-
ben a dobogósok egyene-
sen az országos döntőbe 
jutottak, amelyet Kiskun-
félegyházán rendeznek 
márciusban, míg utóbbi 
esetében az első három-há-
rom helyezett korosztá-
lyonként a február 12-én, 
szintén Érden rendezett 
területi versenyre jutott.

Az érdiek közül a Batthy-
ány Sportiskolai Általános 

Iskola versenyzői kilenc arany-, há-
rom ezüst- és tizenkét bronzérmet 
szereztek, emellett a Bolyai egy első, 
két második, a VMG egy első, az Érd-
ligeti iskola pedig egy második he-
lyig jutott. Q D.B.

A legjobbak a döntőbe jutottak 

Közel nyolcszázan versenyeznek a hét-
végén
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A SONEAS Vegyipari Kft. nagy gyártókapacitással és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Szakembereink a legkülönfélébb vegyipari anyagokat állítják elő akár több 10 tonnás méretben.

Tudjon meg rólunk többet a www.soneas.com/hu weboldalon!
Ha szívesen dolgozna egy korrekt, fejlődő cégnél, ahol a munkakörnyezet folyamatosan

korszerűsödik, megújul, JELENTKEZZEN hozzánk MOST, mert

RAKTÁROS
munkakörbe keresünk kollégát azonnali munkakezdéssel.

Főbb feladatok lesznek:
• beérkező csomagolóanyagok és vegyi anyagok ellenőrzés utáni átvétele, érkeztetése
• az üzemek kiszolgálása a szükséges alapanyagokkal
• oldószerek biztosítása a fejlesztés részére
• export anyagok előkészítése, csomagolása
• napi adminisztrációs feladatok ellátása (részben számítógépen)
• raktárak rendjének, tisztaságának fenntartása

A jelölttel szemben támasztott elvárások:
• középfokú iskolai végzettség
• B kategóriás jogosítvány és balesetmentes vezetési gyakorlat
• targoncavezetői OKJ bizonyítvány érvényes, NKH által kiállított jogosítvánnyal
• targoncavezetési gyakorlat
• erős fizikai munkabírás, orvosi alkalmasság
• felelősségteljes, önálló, precíz munkavégzés, megbízhatóság

A kiválasztásnál előnyt jelenthet:
• Vegyiparban szerzett gyakorlat és/vagy ADR jogosítvány ill. tűzvédelmi szakvizsga megléte

Amit kínálunk:
• hatóságoknál bejelentett munkaviszony
• versenyképes bér, béren kívüli juttatás
• reálisan megvalósítható céges célkitűzések/üzleti stratégia
• hosszú távú munkalehetőség
• rendszeres teljesítményértékelés
• teljes körű balesetbiztosítás
• céges rendezvények
• változatos feladatok

További információk:
Munkavégzés helye: Budapest XXII. kerület, Bányalég utca
Szerződés típusa: határozatlan idejű munkaszerződés
Munkaidő, munkarend: teljes munkaidő, egyműszakos tevékenység

Jelentkezni magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajz megküldésével lehet a hr@soneas.hu
e-mail címen“RAKTÁROS”megjelöléssel.

A beérkező önéletrajzok feldolgozása és a személyes beszélgetésre történő időpont-egyeztetés folyamatos.
Interjúra be nem hívott jelentkezők esetén az elutasításról nem áll módunkban külön értesítést küldeni,

de ha járt nálunk meghallgatáson, biztosan kap visszajelzést is!

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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Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését  
feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati  
irodánkban.

2030 érd,  
szabadság 

tér 12.
Ügyfélfogadás:  
Hétfőtől péntekig  
8.30-tól 16.00-ig

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

Cike 9 hónapos, kis-közepes testű 
szuka kutyus, ivartalanítva vihető 
el. Szőre nem igényel sok ápolást, 
benti kedvencnek is alkalmas, ha 
eleget mozoghat. Játékos, aktív, 
más kutyákkal is jól megfér, kertes 
házban érezné jól magát.

Csoki 7 év körüli, kedves, köze-
pes termetű, ivartalanított kan 
kutyus. Német vizsla tulajdon-
ságokkal rendelkezik, néha ki-
csit önfejű. Szerető gazdit keres, 
akihez ragaszkodhat, és aki el-
feledteti vele hányatott múltját.

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 Cikét vagy Csokit, vegye fel a kap-
csolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 30 
276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a 
www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- és 
Természetvédelmi Alapítvány, Érd.  

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

KÉK HÍREK

Csö kkent a közúti balesetek száma
A városvezetés tavaly év 
végén, a decemberi köz-
gyűlésen tárgyjutalommal 
ismerte el és köszönte meg 
a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó rendőröknek és tűz-
oltóknak a 2016. évben vég-
zett munkájukat.

Dr. Szellák Norbert, Érd 
rendőrkapitánya úgy vélte, 
az év végi elismerések azt 
igazolják, hogy a város elé-
gedett a rendőrség tevékeny-
ségével. Sallai László, a ka-
tasztrófavédelem érdi kiren-
deltségvezetője hangsúlyoz-
ta: tudatában vannak annak, 
hogy a tűzoltóságot egész 
évben kiemelt elismertség 
övezi a lakosság és az önkor-
mányzat részéről, mégis kü-
lön öröm számukra, hogy 
kézzelfogható elismeréseket 
is kiosztott azoknak, akik a 
kötelező és elvárt szinten fe-
lül végezték a munkájukat. 

Az Érdi Rendőrkapitány-
ság illetékességi területén 
meglehetősen békésen teltek 
az ünnepek – tudtuk meg 
Kürti Istvántól, a közleke-
désrendészeti osztály veze-
tőjétől, aki hozzátette: össze-

sen négy közúti baleset tör-
tént, ebből kettő Érden, egy 
Törökbálinton egy pedig 
Százhalombattán, szeren-
csére egyik sem járt szemé-
lyi sérüléssel, csupán anya-
gi kárral. Mindössze egy 
esetben volt ittas a járműve-
zető. Úgy tűnik, egyre in-
kább hatásosak a fokozott 
közúti ellenőrzések – mond-
ta Kürti István rendőr őr-
nagy, majd arra hívta fel a 
közlekedők figyelmét, hogy 
a fagyos téli időjárásban ve-
zessenek jóval nagyobb kö-
rültekintéssel! Reggelente 

hagyjanak időt a jármű jég-
telenítésére és párátlanítá-
sára. Minden esetben tart-
sák be a követési távolságot 
és haladjanak az útviszo-
nyoknak megfelelő sebes-
séggel, akkor is, ha a szabá-
lyok a gyorsabb tempót is 
megengednék! Az osztályve-
zető azzal a jó hírrel zárta 
szavait, hogy területünkön 
tavaly – az előző esztendő-
höz képest – 27 százalékkal 
csökkent a közúti balesetek 
száma. Reméljük, ez az 
arány 2017-ben tovább mér-
séklődik! n Bálint E.

Hatásosak a fokozott közúti ellenőrzések
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Munkavégzés helye: Budaörs, Malomkő u. 5. (Praktiker mellett)
Munkába járás költségét támogatjuk.

Fényképes önéletrajzokat az outlet@hadakft.hu
e-mail címen várunk.

ruházati üzletébe ruházati eladómunkatársat keres.
A

TELEK

Tárnokon üdülési telek 2,5 millió
Ft kis házzal eladó. 06-20/263-
1465.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
43
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KIADÓ INGATLAN

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

150-200 nm-es családi házat ke-
resünk Érd-Ófalu határában
vagy Ófaluban diákok korrepe-
tálására. 06-30/231-73-77.

REDŐNY

Méretre, garanciával

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 43
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 37
10

47

1300-as Lada Samara eladó 1990-
es, garázsban tartott. Műszaki
2018.05.17-ig. 06-30/343-16-47

VÁLLALKOZÁS

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 42

35
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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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FŰTÉS–VÍZSZERELÉS
Új rendszerek kiépítése · Radiátorok cseréje

· Iszap leválasztók telepítése
· Mosogatógép bekötése · Mosógép bekötése

· Csapok cseréje · Szaniterek cseréje

Bátai Zsolt · 06-20/579-4446
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN

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

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

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

43
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Fakivágás, Faápolás,
sövénynyírás.

Igény szerint szállítással!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 43
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

43
29

29
43

27
45

www.tudatostervezo.eu
Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 43

24
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Megfizethető áron költöztetést,
fuvarozást vállalok a hét min-
den napján. 06-30/7879-486.

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

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

433150

OKTATÁS

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

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

Matematika korrepetálás. Ház-
hoz megyek. 06-70/9410-775.

Német, Angol oktatást vállalok.
Telefon: 30/592-9164.

TÁRSKERESÉS

Társkereső iroda Érden, progra-
mokkal, kirándulásokkal. Idő-
pont egyeztetés és bejelentke-
zés: 06-30-531-1648.

ÁLLÁST KÍNÁL

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres
öntödei gépekre

BETANÍTOTTÖNTŐ
MUNKAKÖRBE.

Érdeklődni telefonon:
06 30 856-9798 KOÓS CSABA

A Kludi Szerelvények Kft. diósdi üzemébe
fORgácsOlógépEK
üzEMElTETéséRE,
BEállÍTásáRA

szakképzett munkaerőt keres, többműszakos
munkarendbe.

Feladatok:
Automata forgácsológépek felszerszámozása,
beállítása,
gépkezelők betanítása valamint a legyártott
anyagok ellenőrzése.

Továbbá keres:
cNcMEgMUNKáló
KÖzpONTOKRA

beállítókat.
Juttatások:
• közlekedési hozzájárulás
• év végi juttatás
• premizáltmunkakör

Érdeklődni:
Személyesen Skolits Róbert területvezetőnél.

Telefon: 06-20/376-0881.
Jelentkezni személyesen:

Kludi Szerelvények Kft. 2049 Diósd Homokbánya u. 75.
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Válogasson számtalan
munkalehetőségünk közül!
Akár 1, 2, 3 vagy folyamatos
műszakról legyen szó, akár

rendelkezik szakképzettséggel,
akár nem, Nálunk azonnal
megtalálja az Ön számára

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

06 20 915 5994
www.pannonjob.hu

Kiemelkedőenmagas fizetés
Cafeteria és bónuszok
Könnyű fizikai munka
Hosszú távú lehetőség
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területére keresünk

OPERÁTOROPERÁTOR

Vál á l

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?

A Kludi Szerelvények Kft.
BETANÍTOTT

MUNKATÁRSAKAT KERES
az alábbi munkaterületekre többműszakos

munkarendbe:
FORGÁCSOLÓGÉPEK

KEZELÉSÉRE
Érdeklődni telefonon:

06-20/376-0881 SKOLITS RÓBERT

ÖNTÖDEI GÉPEK
KEZELÉSÉRE.
Érdeklődni telefonon:

06-30/856-9798KOÓSCSABA 43
23
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Keresünk
vendéglátóipari munkást

érdi telephelyünkre,
betanítás helyben.

Érdeklődni:
06-23/631-366 (08:00-16:00)

Sütőipari cég
(Mechanikai Művek területén, 87 busz végállomásnál)

egyműszakos munkarendbe keres

targoncavezetőt
azonnali kezdéssel.

Hosszútávúmunkalehetőség,
kiemelt bérezés.

A jelentkezéseket telefonszámmal az
office@princesspek.hu

e-mail címre várjuk

targoncavezetőt

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

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

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

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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Kalifa Kft.
www.kalifa.hu

20 éves taappaasszzttaallaattttaall rreennddeellkkeezzőő mmaaggyyaarr tulajdonú,
aszalványokat és snack termékeket csomagoló cég,

felvételt hirdet az alábbi munkakörre:

Belföldi gépkocsivezető
Elvárások: • Gépjárművezetői kártya • GKI igazolvány

• B, C kategóriás igazolvány
Amit kínálunk:
Bejárás támogatás, túlóra, műszakpótlék, munkaruha.

Jelentkezni lehet telefonon:
06-23-555-700 / 107, 06-23-555-155 /107
E-mailben: kasza.monika@gilan.hu
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Az Ivanics Kft. (Bp., 11. ker.)

autószerelőt
szakirányú végzettséggel,
kiemelt bérrel felvesz.

Jelentkezés:
jelentkezes@ivanics.hu

Érdeklődni: 0630/190-1344

Építőipari karbantartó
cég felvételre keres
segédmunkást.

Jelen kezni kizárólag
munkanapokon 8:00-16:00
a 06/700 9 0-76-23 sz mo .
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A Betegápoló Irgalmasrend érdi
Szent József Otthona felvételt
hirdet az alábbi munkakörbe:
szakképzett ápoló, szociális-
gondozó. Jelentkezés e-mail-
ben a hidegh@index.hu vagy
személyesen (2030 Érd, Gyula
u. 39-47. időpontegyeztetés
a 06-23-365-627 telefonszá-
mon.

Hírlapfeldolgozó-munkatársa-
kat keresünk. Bejelentett mun-
kaviszony. Részmunkaidőben,
állva végezhető könnyű fizikai
naponta 20.15-23.15-ig. Mun-
kavégzés helye: Harbor Logisz-
tikai Park. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal e-mailben:
signummotor@gmail.com

42
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AMagalfémKft. a galván üzemébe
betanítottmunkásokat felvesz.
ÜzemaMechanikaiMűvek területén van.

Érd.: 06-20/9-819-460

Érdi telephelyű vállalkozás segéd-
munkásokat keres közműépíté-
si munkákhoz. Folyamatos
munka télen, nyáron. Jelent-
kezni a 06-30/779-02-49.

Kertépítéssel, fenntartással fog-
lalkozó vállalkozás kultúrált
megjelenésű, fiatalos kollégát
keres. Kapuvári Tamás okl. ag-
rármérnök, 06-30/560-8052.

Független, egyedülálló hölgyet
keres 83 éves úr összeköltözés-
sel. 06-30/883-56-47.

Autókereskedés keres németül
társalgási szinten beszélő mun-
katársakat. Jelentkezés önélet-
rajzzal: contador@citromail.hu

Érdi festékgyár felvesz portást és
biztonsági őrt, 24/48. Érdeklőd-
ni: 06-30/286-56-66.

VEGYES

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 
8.30-16 óráig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail:  

aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu; 
ertekesites@erdiujsag.plt.hu

ELÉRHETŐSÉGE
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Pál Feri előadása Érden!

Elégedettenazélettel
–Vágyak, célok, küzdelmek
Február 6-án az orszá-

gos népszerűségnek örven-
dő Nyitott Akadémia soro-
zat keretében Pál Feri
egyik legjobb előadását
hallgathatjuk meg az érdi
Szepes Gyula Művelődési
Központban.
Vajon minden sérel-

münk, fájdalmunk, hiá-
nyunk ellenére tudjuk-e
igazán szeretni az életet? Nemcsak úgy elviselni, elhor-
dozni, hanem élvezni, örömmel fogadni azt, amit ad, még
ha sok mindent nem is kapunk meg, amire vágyunk? Mi
lehet a titkuk azoknak, akik küzdelmes, veszteségekkel
és tragédiákkal terhelt életútjuk végén is képesek szív-
ből azt mondani: érdemes volt? Akik a legapróbb dolgok-
ban is megtalálják az örömöt? Akiket megoldhatatlan
problémáik, betölthetetlen hiányaik sem tudnak nyomo-
rulttá tenni? Meg lehet ezt a titkot tanulni tőlük? Ha igen,
hogyan? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a varázs-
latos előadásairól ismert pap és lélektani szakember, a
tőle megszokott élményszerű stílusban.
A Nyitott Akadémia helyszíni standján pszichológiai

és spirituális témájú könyvek sokasága várja az érdek-
lődőket kedvezményes áron, köztük Pál Feri műveivel,
melyeket a szerző kérésre szívesen dedikál is.
Jegyek kaphatók online, a www.nyitottakademia.hu

oldalon és személyesen, az érdi Alexandra Könyvesbolt-
ban (Tesco, Budafoki út 2-4.). Mivel a jegyek több mint
kétharmada már elkelt, a jegyvásárlással semmiképp
sem érdemes az utolsó pillanatig várni. (X)

43
13

90

43
13

94

N Y Í L T N A P
2017. Január 28.

09:00 - 09:45 Napüdvözlet - Mónika
10:15 - 11:00 Gerincjóga - Anita
11:30 - 12:30 Angyal meditáció - Timi
13:00 - 13:45 Hatha jóga - Julcsi
14:00 - 14:45 Gerincjóga erősítő - Julcsi
15:00 - 15:30 Kineziológiai tanácsadás - Detti
15:30 - 16:00 Kineziológiai tanácsadás - Detti
16:00 - 16:30 Kineziológiai tanácsadás - Detti
16:30 - 17:00 Kineziológiai tanácsadás - Detti
17:00 - 17:30 Kineziológiai tanácsadás - Detti
17:30 - 18:00 Kineziológiai tanácsadás - Detti
18:15 - 19:00 Női jóga - Anita
19:30 - 20:15 Meditatív jóga - Mónika

A NYÍLTNAP INGYENES!
Bejelentkezés ajánlott, a kinezológiai tanácsadásra pedig elengedhetetlen.

Kényelmes ruhát hozz magaddal.
Teával, finom falatkákkal és nagy szeretettel várunk!

Az események közötti szünetben lehetőségetek van:
- 10% kedvezménnyel jógabérlet vásárlásra

Megtekinthető:
- Tûz angyalai kiállítás és vásár ( E.T. Glass Angel)

Az angyali ékszerek és üveg ékszerek megvásárolhatóak a helyszínen.

Oktatók és előadók:
Riebelné Pfundt Anita, Konrád Mónika,

Tüske Júlianna, Emõd Tímea és Erdélyi Bernadett

Elérhetőség + órarend:
06 30/545-0722 ·� www.nijamajoga.hu

nijama.jogastudio@gmail.com
www.facebook.com/nijamajoga.hu

2030 Érd, Szabadság tér 11. (Ergoline szolárium fölött)
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Szarvas István
villanyszerelőmester

Mobil: 0620/983-5948
E-mail: info@bauvill.com

Családi házak,
Ipari létesítmények,

Üzletek,
teljes körű villanyszerelése,

ELMŰ ügyintézéssel.

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között
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Mobil: 06/30 966-7562
csomor@konyvelopartner.hu

• K Ö N Y V E L É S
felelősségvállalással

• Cégalapítás, megszüntetés
www.konyvelopartner.hu

Iroda: 2030 Érd, Citromfa u. 29.
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 „Ez teszi Érdet híressé”

201 7 perc röplabda, a röplabdázás ünnepe
Az Ádi és a mókusok nevű formáció nyerte meg a Delta 
RSE Érd által a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
tornacsarnokában rendezett maratoni, az adott évszám-
nak megfelelő perchosszúságú röplabdatornát.

Összesen negyvenöt plusz 
egy meccset vívtak a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Is-
kola tornacsarnokában a 
maratoni eseményen részt 
vevők, hiszen a tíz csapat 
mindegyike játszott egy-
mással, valamint a győztes 
egyik kiváltsága volt, hogy 
megmérkőzzön a női és férfi 
szenior válogatottból össze-
álló vegyes csapattal.

Az Ádi és a mókusok nevű 
csapat remek taktikával és 
ideális rotációval állt elő, 
melynek köszönhetően a leját-
szott kilenc meccsből hétszer 
simán nyert 2:0-ra, s csupán a 
Torrente és a GAME-kapocs 
rabolt tőlük szettet, de a pont-
különbség miatt így is ők kap-
tak több pontot.

„Mivel előre megkaptuk a 
sorsolást, ezért igyekeztünk 

úgy kialakítani a pihenőidő-
ket, hogy mindenki tudjon 
egy hosszabb időszakot pi-
henni. Ez nagyon fontos egy 
ilyen rendezvénynél, mert 
nem lehet máshogy kibírni a 
fáradtságtól” – mondta az 
Ádi és a mókusok csapatá-
nak vezetője, Csepregi 
Ádám.

„Tavalyhoz képest sokat 
fejlődött a csapat, mindenki 
túlteljesített. Élveztük a tor-
nát. Tavaly minden meccset 
úgy játszottunk, hogy min-
denki ébren volt, így a végére 
kimerültünk” – tette hozzá a 
győztes együttes tagja, Ör-
dög Rita, aki elmondta azt is, 
hogy szerinte a megfelelő ro-
táció döntött a javukra.

A végső győztes együttes 
egyik jutalma volt, hogy pá-
lyára léphetett a női és férfi 
szenior válogatottból össze-
álló vegyes csapat ellen, 
amelynek összesen több 
mint hétszáz válogatottsága 
van. T. Mészáros András, 
Érd polgármestere a péntek 
éjféli megnyitójában hang-
súlyozta, hogy a város a röp-
labda otthona lett az elmúlt 
években.

„Ez egy örömteli fejle-
mény” – kezdte reagálását 
Simó Károly, a város alpol-
gármestere, aki a Túr-mix 
csapatában szereplő Tom-
bor Borinak és a First Time 
együttesében szereplő Mé-
száros Józsefnek adta át a 
torna legjobb érdi női és férfi 
játékosának járó egyéni elis-
merést. „2017 perc egy hatal-
mas teljesítmény, ahogy a 
2009 vagy a 2015 perc is. Ha 
belegondolunk, akkor sport-
emberek egy bizonyos sport-
ágban majd’ harmincnégy 
órán át küzdenek. Ez a ren-
dezvény Érd márkájává vált, 
azzal, hogy vannak olyan 

lelkes emberek, akik meg-
szervezik. Ezért nagy köszö-
net illeti a Delta RSE-t. Ez 
teszi Érdet híressé” – fogal-
mazott Simó Károly.

„Gond és sérülés nélkül 
zajlott le a torna. Bízom ben-
ne – és az arcokon is ezt lát-
tam –, hogy jól érezték ma-
gukat és jól elfáradtak a já-
tékosok. Ez egy embert pró-
báló történet, másfél, két-
óránként pályára lépni, két 
szettet, negyvenöt percet le-
nyomni nem akármilyen tel-
jesítmény” – mondta a fő-
szervező Delta RSE Érd el-
nöke, Dömötör László. 

QQ Domi

„A rendezvény Érd egyik márkájává vált”

A tíz csapat mindegyike játszott egymással


