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n 4–5. oldal

434033

XXVII. évfolyam, 2. szám

Boldog születésnapot, érdi kézilabda!

Lapunk megjelenésének napján,
január 18-án ünnepli fennállásának negyvenedik évfordulóját az
érdi női kézilabda, ugyanis 1977ben ezen a napon indult el a szakosztály Kovács Károly irányításával. Az Érdligeti Általános Iskola
(6. sz. iskola) udvarán kezdődött
minden, amikor az intézmény leány olimpiai úttörőcsapata, a Margaréta örs elballagott, ám a kézilabdázással nem akartak felhagyni, ezért visszamentek korábbi
testnevelő tanárukhoz, Kovács Károlyhoz, hogy szeretnének tovább
játszani. Ekkor jött az ötlet, hogy
alapítsák meg a kézilabda szakosztályt.
– A mai mérkőzéseket már a lelátóról nézem, de ilyenkor is majdnem úgy érzem, mintha most is a
kispadon ülnék, csak nem ennél a
csapatnál, hanem a réginél. Köszönöm, ez csodálatos! – mondta lapunknak az alapító.
n 3. oldal

Hulladékfeldolgozó épül

Szabadfogas a főtéren

Érdiek az év sportolói között

Hulladékfeldolgozó üzemet kíván létrehozni Érd,
amely nemcsak a város lakosságának kommunális
hulladékát, hanem több megyei település szemetét
kezelné – jelentette be T. Mészáros András múlt szerdai sajtótájékoztatóján.
n 6. oldal

Forró tea a Polgárok Házában, szabadfogas a főtéren,
esti melegedő a vendéglátóhelyen – Érden számtalan
kezdeményezéssel segítettek átvészelni a hideget
azoknak, akiknek nem jut fedél a fejük fölé vagy nem
tudnak fűteni.
n 25. oldal

A paralimpián ezüst- és bronzérmes érdi vívó, Krajnyák Zsuzsanna lett az Év Fogyatékos Női Sportolója,
míg az Év Fogyatékos Csapata a női kerekesszékes vívóválogatott lett, amelynek egy másik érdi, Dani
Gyöngyi is tagja.
n 29. oldal

Konyhabútor Készítése
434107

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523
www.edax.hu/adambutor

Info:
06/20 55-09-222
06/23 365-357
www.elhousenyelviskola.hu

432933

ANGOL
és NÉMET
nyelvtanfolyamok

434086

ÉRDI BÉTA KKT.

Lábklinika

434029

Tel.: 06 30 / 940 6735

www.erdibeta.hu

434111

Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

facebook.com/erdibeta

MASSZŐRKÉPZÉSEK
indulnak Érden február elejétől.
MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon és az uniós
országokban is. (Az oklevél többnyelvű.)
Gyakorlati központú oktatás.

ÁRAK:

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat
3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.

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)
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a hét témája

közérdekű

A polgármester fogadóórája
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9–11 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁROLY
Keddi napokon a Polgármesteri Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a
06-23-522-313-as telefon
számon.

DR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a Polgármesteri Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a
06-23-522-313-as telefon
számon.

A képviselők fogadóórája
1. ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ–KDNP)
 06-20-259-2555
 antunovits.antal@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

10. KÉRI MIHÁLY (FIDESZ–KDNP)
 06-20-800-9079
 keri.mihaly@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2. SIMÓ KÁROLY (FIDESZ–KDNP)
 06-20-564-4276
 simo.karoly@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.

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.

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.

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; Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd
8.00–18.00, szerda 8.00–20.00,
csütörtök 8.00–18.00, péntek
8.00–16.00

SZOLGÁLTATÓK
ÉRD ÉS TÉRSÉGE VÍZKÖZMŰ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751; E-mail:
ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00,
kedd-szerda-csütörtök 7.30–15.00,
péntek 7.00–13.00.
www.erdivizmuvek.hu

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: 06-23420-336, 06-23-420-337; E-mail:
birosag@budaors.birosag.hu
Bírósági vezetők ügyfélfogadási
rendje: minden hónap első hétfőjén
9.00–11.00 óráig előzetes bejelentkezés alapján. A kezelőirodák
ügyfélfogadási rendje: hétfőn
9.00–12.00 és 13.00–15.30,
szerda-péntek 9.00–11.00. Panasznapi ügyintézés: minden hétfő
9.00–11.00. 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
ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZEwww.szocgond.hu
LÉSI NONPROFIT KFT.
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
2030 Érd, Sas u. 2.
KÖZPONT
Telefon: 06-23-522-600; E-mail:
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
eth@eth-erd.hu; ÜgyfélfogaTelefon: 06-23-366-104;
dás: hétfő 8.00–20.00, szerda
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00.
www.szocgond.hu
www.eth-erd.hu
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
SZOLGÁLAT
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-366-105;
Telefon: 06-23-365-610;
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
E-mail: titkarsag@ekfi.hu
www.szocgond.hu
www.ekfi.hu
HABILITÁCIÓS KÖZPONT
ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL- 2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;
GÁLTATÓ KFT.
E-mail: habilibi@szocgond.hu
2030 Érd, Felső u. 2.
www.szocgond.hu
Telefon: 06-23-521-591; E-mail:
ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00,
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00,
péntek 7.00–13.00.

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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Hagyomány, akarat, jellem

40 éves az érdi női kézilabda
szokott társaság járult. Az
akkori játékosok nemcsak
csapattársak, hanem barátok is voltak. A párhuzam a
mai csapat és a régi között
Az Érdligeti Általános Is- tették a játékteret, így a 14– pedig, hogy a ma pályára
kola (6. sz. iskola) udvarán 15 éves kézilabdázók a fel- lépő lányok is fantasztikukezdődött minden, amikor nőttek ellen bizonyíthattak, sak, amihez persze kell egy
az intézmény leány olimpiai s először hetedik, majd ne- közösségi vezetés a várostól
úttörőcsapata, a Margaréta g yedik helyen végeztek. kezdve, Tekauer Norberten,
örs elballagott, ám a kézilab- – Még akkor is, amikor vere- Szabó Edinán és Rácz Madázással nem akartak fel- séget szenvedtünk, moso- rianne-on át a csapatig – érhagyni, ezért visszamentek lyogtak és kacagtak a lá- tékelt az alapító, aki az ÉRD
korábbi testnevelő tanáruk- nyok. Kérdeztem, hogy mi összes mérkőzésén ott van a
hoz, Kovács Károlyhoz, tetszik nekik ennyire, aztán lelátón. – A mi csapatunkban
hogy szeretnének tovább ját- azt gondoltam magamban, az volt a klassz, hogy a legszani. Ekkor jött az ötlet, csak a boldogság és a vidám- szebb boldogságukat jelenhogy alapítsák meg a kézi- ság számít. Minden egyes tette a kötelezettség nélküli
labda szakosztályt. A csapat mérkőzés az életük egy szép munka. Mindig is hittem,
kezdetben az iskola udvarán része volt – mesélte a kezde- hogy jó eredményt elérni
található 19x38 méteres pá- tekről Kovács Károly, a nemcsak követelményekkel
lyán játszotta hazai mérkő- szakosztály alapítója, az lehet, hanem szeretettel és
zéseit a budai-szentendrei Érdligeti Általános Iskola összetartozással is. A maximális törekvés úgy volt jelen
járási bajnokságban, ahon- egykori testnevelője.
– Azt gondolom, hogy van a pályán, hogy a csapat köznan a felnőttek ellen feljutott
a megyei bajnokságba. En- hasonlóság a mostani és a ben élvezte a játékot.
– Valamit csinálni, alkalnek azonban az volt a feltéte- negyven évvel ezelőtti csale, hogy a pályát kibővítsék pat között. Abban az időben mazni, tenni szép dolog. De
20x40 méterre, így a játéko- a lányokkal nagyszerű ered- megalkotni, létrehozni: csosok az akkori tanács és a ményeket értünk el, amihez dálatos. Sikerült. – nyilatszüleik segítségével kibőví- egy fantasztikusan össze- kozta korábban Kovács Károly, aki ma már a
nézőtérről szurkol.
– A mai mérkőzéseket már a lelátóról
nézem, de ilyenkor is
majdnem úgy érzem,
mintha most is a kispadon ülnék, csak
nem ennél a csapatnál, hanem a réginél.
Köszönöm, ez tényleg
csodálatos! – mondta
lapunknak az alapító.
Azt viszont Kovács
Károlyék sem tudhatták, mit hoztak létre.
Mert az szinte biztos,
hogy a mostani csapat sehol nem lenne,
ha akkor nincs egy
agilis testnevelő és
nincsenek azok a lelkes játékosok.
– 1977 elindította
azt a folyamatot, ami
az elmúlt tíz év munkája eredményeként
odáig vezetett, hogy
látható helyen tart az
ÉRD, nemcsak fizikálisan (tehát a tabellán), hanem morálisan is, hiszen a női
kézilabdacsapat
mostanra a város köKorabeli szerződés az érdi kézilabdásoktól
zösségének formálóAdunk: egy finom ebédet! Minden testnevelésórán csendben és
jává vált. Örülünk
hamar felöltözünk.
neki, hogy méltó kökérünk: Minden órán kézilabdázzunk. *Nem egész órán.
vetői lehetünk az in*1 Kivéve, aki többet óhajt.
Margaréta örs tagjai
dításnak. – mondta
Tekauer Norbert, aki

Lapunk megjelenésének napján, január 18-án ünnepli
fennállásának negyvenedik évfordulóját az érdi női kézilabda, ugyanis 1977-ben ezen a napon indult el a szakosztály Kovács Károly irányításával.

Így kezdődött az érdi női kézilabda
2006 végén vette át a szakosztály igazgatását. A klub
elnöke az Érdi Újságnak elmondta, hogy a negyvenéves
évforduló a mérkőzések mellett temérdek programot tartogat, amelyek átfogják majd
az idei esztendőt.
Ha pedig áttekintjük, hogy
már csak az elmúlt tíz évben
mit élt meg a klub, láthatjuk,
hogy folyamatosan fejlődött,
hiszen a Batthyány Sportiskolai Általános Iskolát lelátóval és anélkül is megjárta,
játszott a Treff Sportcentrumban, most pedig az ÉRD
Arénában gyűlnek össze a
szurkolók meccsről meccsre, hogy a győzelemig szurkoljanak a csapatnak, ami
végén érmeket akasztanak a
csapat tagjainak nyakába!

Fontos megemlítenünk azt
is. hogy az érdi kézilabda az
elmúlt 10 évben sikert sikerre halmoz, s egyre inkább a
legszűkebb nemzetközi elitbe tartozik (2016 nyarán a
klubranglistán 27. volt, azóta
gyaníthatóan előrelépett a
listán).
Végezetül mi is szeretnénk köszönetet mondani
Kovács Károlynak és azoknak az elszánt kézilabdázóknak, akik nélkül talán
nem is létezne a klub, illetve
természetesen az elmúlt
negyven évben a csapatban
ténykedő tagoknak is, akik
mind részesei a mostani sikereknek!
Zárásként pedig (teli torokból): HAAAJRÁÁ ÉRD!
QQDomonkos Bálint
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Beszélgetés Pataki Ádám cukrászmesterrel

n ÁdÁm Katalin

hogy négy évtizede még jóval kisebb volt, mint ma…

– Édesapja is cukrász volt.
Apáról fiúra öröklődő szak– Negyede-ötöde lehetett a
mostaninak, és a műhelye is
ma ez a családban?
– Anyai és apai ágon is
vendéglátós családból származom. Anyai nag yapám
pincér volt, édesanyám pedig eg y presszót vezetett
annak idején, illetve a Gundel étteremben dolgozott.
Apai nagyapám is a vendéglátásban tevékenykedett: a
tápiógyörgyei ÁFÉSZ preszszóját üzemeltette. Ez szigorúan véve nem volt cukrászda, hiszen itt a kávé és a
sütemény mellett italokat is
mértek. Nagypapám – aki
eg yébként nem volt cukrász, inkább kereskedői vénája volt – a fővárosból hozta a fagylaltlét, amit szalmacsóvákkal bélelt gödrökben, szárazjéggel fagyasztott ki. Sok mindent eltanult
barátjától, Tóth Illéstől, aki
neves cukrász volt. Édesapám nála lakott Budapesten, míg a tanulmányait végezte. Apám egyébként nem
akart cukrász lenni, őt a
szálloda világa vonzotta,
ám abban az esztendőben,
mikor szakiskolába került,
nem indult portásképzés.
Édesapám azért választotta
helyette a cukrász szakot,
mert úg y képzelte, hog y
majd egy szállodába kerül
tanulónak, és ha már házon
belül van, előbb-utóbb csak
átkeveredik a portára. A
gyakorlati évek alatt aztán
megszerette a cukrászmesterséget, olyannyira, hogy a
hetvenes évek elején nagyapámmal együtt meg vásárolták az eladóvá vált Osváth cukrászdát és Érdre
költöztek. Édesapám haláláig vezette a cukrászdát,
2014. szeptember másodikától pedig én vezetem.

nagyon pici volt. Ott hárman-négyen dolgoztak, az
üzletben pedig ketten, plusz
egy kisegítő mosogató. Igaz,
a kereslet és a kínálat is teljesen más volt, mint a mai –
ma az édesipar jóval többfélét nyújt, mint akkor, és nem
csupán a sütemények tekintetében: gondoljunk csak a
jégrémekre, csokoládékra,
cukorkákra, amelyek jóval
nagyobb mennyiségben és
választékban vannak jelen a
piacon.

– Egy cukrászdában felnőni minden gyerek álma. Ön is
így érezte?
– Van azért az éremnek
egy másik oldala is: a szüleim nagyon sokat dolgoztak,
emiatt sok mindenről le kellett mondaniuk. Ugyanakkor a mai napig a gyerekkori
emlékekből, élményekből
táplálkozom. Amikor kisütjük az első bejglit, a régi karácsonyainkra emlékszem
vissza, vagy amikor elnézem
a lányaimat a márványasztal mögött, eszembe jut, amikor én voltam akkora, hogy
pont szemmagasságban volt
ez az asztal, és azt lestem,
mit készítenek rajta. A szüleim vigyáztak, hogy ne egyek
bele mindenbe, de azért sikerült kóstolgatnom… Egy
olyan családi vállalkozásnál, ahol a műhely és az üzlet
egyben van, nehéz kitiltani a
gyerekeket. Az én hétéves
lányaim is mindig örömmel
jönnek be.

mondták: „kisfiam, most te
leszel a fagyinál”, és az a három óra kínkeservesen telt
el, de legalább már gyerekkoromban megtanultam értékelni a munkát. A pályaválasztás nem volt kötelező. A
szüleim ugyanúgy gondolkoztak, mint én: mindenkinek meg kell adni a választás lehetőségét. A most született fiamnak sem lesz kötelező követnie engem – nyilván beavatom őt a szakma
rejtelmeibe, ha szeretné, de
ha az érdeklődése más
irányba viszi, találja meg
abban a boldogságát. Én is
számtalan dolgot tanultam
és kipróbáltam, hiszen a
vendéglátás és a szórakoztatóipar több területe is érdekelt. Cukrászként érettségiztem, felsőfokú képesítésem és mixervizsgám is van,
emellett arról is van papírom, hogy lemezlovas vagyok.

vagy csak az egyszeri háziasszonyok?

– Hát persze! A hideg zsíroldó nagy barátom… Ha valami édesre sikerül, lehet
savanyítani, ami túl sós, azt
is lehet ellensúlyozni, de ami
odaég, azt már nem lehet javítani, az megy a kukába.

– Amellett, hogy cukrász,
háromgyerekes apa is. Menynyire fér bele a család az elfoglalt mindennapokba?

– Ez utóbbi honnan jött?
– A zene szeretete apai
örökség nálam. A mai napig
gyűjtöm a jó zenéket. Mindenevő vagyok: hajnalban
klasszikus zenét vagy jazzt
hallgatok, hazafelé menet,
amikor már tele a hócipőm,
rockzenét teszek be. 1997ben, amikor Németországban voltam gyakorlaton, tanulóként annyi ösztöndíjam
volt, hogy az első házi diszkófelszerelést meg tudtam
venni belőle. Különféle rendezvényeken – mint például
az utcabál –, születésnapokon voltam DJ. Együttműködtem egy rendezvényszervező céggel is, de csak munka és tanulás mellett lemezlovaskodtam, és idővel ez el
is maradt.

„A tradíciókat érdemes továbbvinni”

életében fontos szerepet
játszó emberrel beszélgetett arról, hogy mit jelent
számukra az édesség. A
könyv negyven receptet is
tartalmaz, ami nekem komoly feladatot jelentett, hiszen az Édeskettes háziasszonyoknak szól, vagyis
úgy kellett megírnom a recepteket, hog y a sütemények otthon is elkészíthetők legyenek, akár az alkalmazott technikákat,
akár a mennyiségeket,
alapanyagokat nézzük.
Volt persze, amitől nem tágítottam: a dobostorta eredeti receptje például kakaóvajat ír, és igenis, aki valódi dobostortát szeretne
– Zene helyett jött a könyv, készíteni, az járjon utána
amit a párjával, Liptai Clau- ennek az összetevőnek is.

diával írtak. Mi adta az ötletet a közös könyvhöz?

– Magától értetődő volt,
– Az Édeskettes múlt okhogy ön is a szülei, nagyszü- tóberben jelent meg. Claudia tavaly végzett cukrászlei nyomdokába lép?

ként; nem szeretett volna
– Soha nem erőltették, eg y tucat-gasztroköny vet
– Most is ebben a cukrász- hogy beálljak az üzletbe. írni, ezért kérte a segítsédában beszélgetünk, csak- Igaz, előfordult, hogy azt gemet. Claudia húsz, az
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tetni a vásárlókat egy-egy kokat is. És a mai napig szeújdonsággal, és megtartani retek legózni: gyűjtöm is a
a régi, bevált kedvenceket is. készleteket. Most például
egy VW-kisbuszt rakok ösz– Egy cukrász is követ el sze. Ebbe nagyon jól bele tukonyhai baklövéseket, dok merülni.

A boldogság belőlünk fakad
Régi vendéglátós dinasztia sarja; maga is cukrász, szerteágazó érdeklődéssel. Volt lemezlovas, mixervizsgát
tett, nemrég pedig könyvet írt szerelmével, Liptai Claudiával. Pataki Ádámmal beszélgettünk múltról és jövőről, süteményekről és gyermeknevelésről, hobbiról és
hivatásról.
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– Édesapja azt nyilatkozta
egyszer, hogy a nagy cukrászati felfedezések kora lezárult. Ön hogyan látja, van
még helye a kísérletezgetésnek a rigójancsi, a dobostorta és a mignon feltalálása
után is, vagy elegendő továbbvinni a tradíciókat?

– A tradíciókat érdemes
továbbvinni, de a kísérletezgetésnek is megvan a maga
helye. Úgy látom, a felfedezéseknek inkább az újabb
technológiákra, alapanyagokra kell irányulniuk. Az
emberek ízlése persze változik a korral, és egy-egy külföldi sütemény rendkívül divatossá tud válni – ilyen például a macaron vagy az
amerikai fánk. Évekkel ezelőtt megpróbáltuk a ’80-as
évek klasszikus süteményeit
az eredeti formájukban bemutatni és eladni, de egy-két
vásárlót kivéve ezek iránt
nem volt túl nagy érdeklődés. Ugyanakkor egyes régi
sütemények még mindig
rendkívül népszerűek – ilyen
például a dobostorta, ami a
mai napig ugyanúgy készül,
ahogy régen. Ugyanakkor
ezt a népszerű süteményt el
lehet készíteni más formában is, szétszedhetem az öszszetevőket és újra összerakhatom… Szeretek így kísérletezni, voltak is ilyen munkáim. Az arany középutat
kell megtalálni: megismer-

– Az, hogy apa lettem,
nagymértékben megváltoztatta az életemet. Ha gyerekünk születik, olyasmit alkotunk, ami maradandó lesz
a földön. Viszont nagyon kevés időnk van együtt: pillanatok alatt felnőnek, és már
csak a hátukat látjuk. Abban
a viszonylag kis időben,
amíg velünk vannak, minél
több figyelmet kell fordítanunk rájuk. Igyekszem megtalálni az egyensúlyt a munka és a gyerekek között, és
odafigyelek arra is, hogy
magamra is jusson időm,
olyan tevékenységekre,
amelyekben örömömet lelem. Szeretek futni, filmet
nézni, zenét hallgatni, kedvelem a számítógépes játé-

– Hozzányúlhatnak a gyerekek a gyűjteményhez?
– Hát persze! Összetörni
nem tudják, legfeljebb szétesik. Az új készleteket
egyébként csak pár napra
rakom össze, utána szétszedem, színenként tasakokba
helyezem, aztán vissza a dobozukba, és mennek le a pincébe. Aztán később előveszem, és egy másik modellt
rakok össze belőlük. A gyerekeknek egyébként külön
legóik vannak, így nem keverednek az alkatrészek.

– Mennyire fér bele a legózás egy átlagos 24 órába?
Zsúfoltak a hétköznapjai?
– Háromnegyed ötkor kelek, fél hat–hat óra körül
érek ki a cukrászdába, és
kezdődik a munka. Vagy az
irodában vagyok, vagy a műhelyben, ez változó. Délután
háromig, négyig dolgozom,
aztán a lányaimmal, illetve a
kedvesemmel és a kisfiammal töltöm az estét. A pici
nemrég született, a lányaim
azonban már hétévesek, és
nagyon érdekli őket a cukrászda világa. Nemrég voltak nálunk az ovis csoport-

jukkal mézeskalácsot sütni,
marcipánt is szívesen formáznak, de ha főzök valamit, akkor is szívesen segítenek nekem.

– Érdemes már ennyi idős
korban „befogni” a gyerekeket a konyhában?

– Igen, édesapámhoz hasonlóan én is meg veszek
minden új szakkönyvet. Bár
nem mindet olvastam el, átlapoztam őket, így mindig
tudom, melyikhez kell nyúlni, ha egy-egy új ötletemhez
szükség lenne rá. Régebben
az irodában tároltuk ezeket
a könyveket, de én kitettem
őket a vendégtérbe, így bárki nézegetheti, böngészheti
őket.

– Hogyne, és nem csak a
lányokat. Nem szeretem azokat a férfiakat, akik egy rántottát nem tudnak sütni vagy
eg y kakaót elkészíteni.
– Melyik ország cukrászati
Rossz sztereotípia az, hogy kultúrája áll önhöz legközecsak egy nő várhatja otthon lebb, a magyart leszámítva?
meleg vacsorával a férjét.
Érdemes a fiúkat is megtaní– Talán a francia, ami
tani pár dologra.
ugyan nagyon édes, viszont
változatos és kreatív. Ez a
– Ön is szeret otthon sütni- mediterrán országokban általában megfigyelhető. Az
főzni?
északi népek jóval kevesebb
– Főzni igen, sütni már ke- cukrot használnak.
vésbé. Nagy dolgokat nem
csinálok: krémleveseket,
– És a magyarok?
tésztaételeket, sült húst.
Ami a süteményeket illeti,
– Mi is nagyon szeretjük
azokat inkább a cukrászdá- az édességet. Nagyon jó pélból visszük haza. Persze elő- da erre az ország tortája
fordult, hogy hétvégén ösz- kezdeményezés népszerűsészedobtunk egy almás pitét, ge, de meg lehet nézni azt is,
kipróbáltunk valami jó kis milyen felkapottak az interházi receptet.
netes süteményreceptek.
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Édesapjával rendkívül szoros kapcsolatot ápolt

Az ország tortája eredményhirdetésén

– Receptekből itt sincs hi– Hol ette a legrosszabb
ány: a cukrászda egyik falát süteményt?
beborítja egy könyvespolc,
rajta számtalan szakkönyv– Kubában. Borzasztó süvel, köztük sok a német teményeket ettem ott. És ha
már itt tartunk: a japán, ilnyelvű is.

letve a keleti kultúrában
teljesen mást értenek az
édesség fogalma alatt, mint
nálunk, de nem mondanám
rá, hogy rossz, hanem azt,
hogy más.

– Végezetül egy kis összegzés: milyen évet zárt és milyen tervei vannak az idei
esztendőre?
– Vannak kisebb-nagyobb
terveim, ezekről azonban
még nem szeretnék beszélni. Talán csak annyit, hogy
a kínálatot szeretném egy
kicsit megújítani, természetesen meghagyva a klasszikusokat. Ami az elmúlt esztendőt illeti, a 2015-ös szilveszteri koccintásoknál és
jókívánságoknál nem hittem volna, hogy ilyen évem
lesz. Megszületett a fiam,
megjelent a könyvünk, és a
szerelmünk is tovább mélyült. 2017-ben sem szeretnék többet: ha a boldogságfaktorok meglesznek – márpedig meglesznek, hiszen a
g yermekeim ilyen boldogságfaktorok –, elégedett leszek. Az egyébként, hogy
mennyire vag yunk boldogok, csak rajtunk múlik –
nem szabad mást okolnunk
a sikertelenségünkért, a
boldog talanság unkért. A
boldogság, az elégedettség
belőlünk, az egyéniségünkből fakad.
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Hulladékfeldolgozó épülhet Érden
Hulladékfeldolgozó üzemet kíván létrehozni Érd,
amely nemcsak a város lakosságának kommunális
hulladékát, hanem több
megyei település szemetét
kezelné – jelentette be T.
Mészáros András múlt
szerdai sajtótájékoztatóján. A környezetbarát
üzem létrehozására egy
körülbelül húszhektáros,
Százhalombatta és Érd között fekvő területen kerülhet majd sor – ennek egy Több mint húsz település fog össze
része, mintegy 6,5 hektár
– Úgy tűnik, a projekt kor- százaléka kerüljön a szemár Érd tulajdonában van
mányzati támogatása is rö- métlerakóba.
–, állami forrásból.
A városnak a szennyvízvidesen meglesz. A környező
A tervezett üzem illeszke- települések polgármestereit feldolgozás során keletkező
dik az országszerte kialaku- is tájékoztattuk a közelmúlt- iszap hasznosítására is vanló, egységes hulladékfeldol- ban a csatlakozás lehetősé- nak tervei: szeretnék a
gozó rendszerhez. T. Mészá- géről – mondta T. Mészáros szennyvíziszapot humusszá
ros András elmondta azt is: András, hozzátéve: e 3–4 alakítani. Ha ez a terv megTárnoktól Kistarcsáig több milliárd forintos beruházás valósul, a zöldhulladék-bemint húsz település összefo- célja az, hogy a kommunális gyűjtés és -szállítás rendgásában és együttműködé- hulladék minél kevesebb há- szere is teljes mértékben átnyada, vagyis csupán 5–20 alakul a városban, ugyanis a
sében gondolkodnak.
humuszhoz kiváló adalékanyag a zöldhulladék is –
mutatott rá a polgármester.
T. Mészáros András elmondta azt is: a szelektív
hulladékgyűjtés egyre elterjedtebb a városban, mióta a
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést bevezették. A
gyűjtőszigeteket sorra számolja fel a város, így ezek
környékén megszűnnek a
hulladékhegyek, ugyanakkor az üveg lerakása sokaknak problémát jelenthet.
Mint T. Mészáros András elmondta, az ÉTH azon dolgozik, hogy erre is megoldás
szülessen.
Q á. K.
Jelenleg kézi erővel válogatják a hulladékot az ÉTH telepén

Támogatások a fiataloknak

A fiatalok helyzetéről, támogatásáról beszélt T. Mészáros András polgármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján.
Mint mondta, Érd orszá- infrastrukturális támogagunk egyik legfiatalabb vá- tásokig. A minimálbér, ilrosa: az átlagéletkor 34,5 év letve a garantált bérminimum emelkedésének köalatt volt két esztendeje.
– A magyar fiatalok érez- szönhetően nőtt a diplomás
hetik: jóval nagyobb esély- gyed összege is – emelte ki
lyel találnak munkát ha- a polgármester, aki arról is
zánkban, mint 2010 előtt. A beszélt, hogy Érden infrast25 év alattiak
körében akkor minteg y
30 százalékos
volt a munkanélküliség az
országban,
ami mostanra
12 százalékosra csökkent. Ez az
EU-ban a legjobb eredmény. Ráadásul a kormány
intézkedései- Mind a város ifjúságpolitikája, mind a kornek és prog- mány családtámogatási politikája beváltotta
r a m j a i n a k a hozzájuk fűzött reményt
köszönhetően
több mint 167 ezer fiatal ruktúra-fejlesztéssel támoután 24 milliárd forint ma- gatják a fiatal családokat;
rad adókedvezményként a ennek keretében számos
munkáltatóknál – mutatott óvoda újult meg városunkrá T. Mészáros András. ban az elmúlt esztendőkMint hozzátette: a kormány ben.
– A Modern Városok
adókedvezménnyel támogatja az első házasságot program keretében két óvokötőket is, és mindazok, da megépítését tervezzük.
akik saját otthont kívánnak Ezek a projektek idén megvásárolni, építeni, jóval ol- kezdődnek, és jövőre meg is
csóbban és biztonságosab- valósulnak. Mintegy 1200
ban tehetik meg mindezt. A millió forint jut erre a két
gyermekeseket is számos intézményre, illetve a többi
módon segíti a kormány, az óvoda felújítására – tette
adó-visszatérítéstől a csa- hozzá T. Mészáros András.
ládi otthonteremtésen át az
QQá. K.

Ülésezett az Idősügyi Tanács

Létszámarányos támogatást kapnak a klubok
Megéri pontos taglistát vezetni az érdi nyugdíjaskluboknak, mert az önkormányzattól a jövőben létszámarányos támogatásban részesülnek – tudtuk meg az Idősügyi Tanács hétfő délutáni értekezletén, amelyen az idei
programtervet és a hozzá kapcsolódó költségvetést is
elfogadták.
Az önkormányzat csak átlátható civil szervezeteket
támogathat, így a nyugdíjasklubok létszámarányosan
részesülhetnek a nekik nyújtott anyagi támogatásból.
Természetesen nem kell
eg yesületté alakulniuk,
elég, ha úgynevezett polgárjogi társulást hoznak lére.
Ennek pedig feltétele, hogy
pontos nyilvántartást vezessenek a klubtagokról és maguk közül megválasszanak
egy személyt, aki képviseli a

társulást – erről az Idősügyi
Tanács elnöke, Simó Károly
alpolgármester tájékoztatta
a január 16-ai ülés résztvevőit. A nyugdíjasklubok vezetői kifejtették, ennek nem
lesz akadálya, hiszen korábban is készítettek listát a
klubtagokról. Vannak viszont olyan nyugdíjasok,
akik több klubba is járnak,
nekik mostantól meg kell jelölniük, melyik klubot tartják a sajátjuknak, ugyanis a
létszámarányos támogatás-

ból csak egyszer részesülhetnek. Problémaként merült fel, hogy a klubok listájára felkerülhetnek-e a környékbeli településekről átjáró idősek, hiszen ők nem Érden jogosultak támogatásra.
A tanács tagjai egyetértettek abban, hogy őket ki kell
hagyni a létszámarányos
támogatásból. A jövőben a
város költségvetésében lesz
egy elkülönített támogatási
keret, amelynek 50 százalékát taglétszámarányosan
kapják meg, a másik 50 százalékát pedig meghatározott
célokra igényelhetik a nyugdíjasklubok. Az idei munkatervet már tavaly év végén
jóváhagyták az Idősügyi Tanács tagjai, akik arról is

Ha elfagy, fizethetünk

döntöttek, hogy a múlt esztendő sikeres rendezvényeire idén is számíthatnak a
szépkorúak. Ebben az évben
az Idősek Akadémiája sem
marad el. A Zsigmond Király
Főiskola munkatársai az
idősek igényeinek megfelelő
témákban tartanak majd
előadásokat városunkban.
Régóta tervezi a tanács az

Fagymentesítse otthoni vízmérőjét! Biztosított az ország
A rendkívüli hideg nemcsak a fűtésszámlánkat emeli
meg, hanem extra kiadásokkal is járhat: elfagyhatnak
az ivóvízvezetékek vagy épp a vízóra; ezek javítása, cseréje nem kis költség, ahogy adott esetben az elfolyt víz
ára is borsos lehet.
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft.-hez a rendkívüli
hidegben tömegesen érkeznek a bejelentések; mint Sárosi Péter gazdasági igazgató lapunknak elmondta,
kollégái napok óta csak ezen
problémák orvoslásával foglalkoznak. Sajnos, legtöbbször azt tapasztalják, hogy a
felhasználók nem gondoskodtak a vízmérő és a belső
ivóvízhálózat fagymentesítéséről.
– Ha azt tapasztaljuk,
hogy a csapot megnyitva a
házban nem folyik a víz, az
arra utal, hogy vagy a vezetékben, vagy a vízmérőben
jégdugó keletkezett, ami
meggátolja a víz áramlását.
Ez a kisebbik baj. A nagyobbik az, amikor a fagyás nem
jégdugó formájában jelentkezik, hanem a szétfagyott
vezetékből vagy a föld alatt,
láthatatlanul, vagy az aknában ömlik a víz. Ezt az ingatlantulajdonosok g yakran
nem is veszik észre, hiszen a
lakásban nem észlelik a
problémát – jegyezte meg a
gazdasági igazgató, hangsúlyozva: érdemes a vízóra aknáját időnként felnyitni, és
ellenőrizni, nem áll-e víz az
aknában, és a szárnykerék
forog-e akkor is, ha a házban
el vannak zárva a vízcsapok.
Ha nem forog, a hálózat zárt,
nincs fagyás. Amennyiben
azt tapasztaljuk, hogy a vízmérő elfagyott, ki kell cserélni a készüléket is – ennek

költsége pedig a lakost terheli, és közel 22 ezer forintba
kerül.
A vezetékel fag yások
egyébként leginkább az üdülőövezeti, illetve lakatlan házakat fenyegetik, hiszen itt
nem használják folyamatosan a hálózatot, és gyakran
nem téliesítik azt.

járó anyagi károk és az,
hogy olyan vízfogyasztásért
kelljen fizetni, amit nem is
használtunk el. Az ÉTV a
honlapján olvasható közleményben azt tanácsolja,
hogy a vízmérő készüléket
borítsuk be meleg, jó szigetelést biztosító textíliával; a
vízakna felső nyílását valamilyen szigetelésre alkalmas anyaggal (például hungarocellel) fedhetjük be, mielőtt rázárjuk az akna fedőlapját, amit kívülről is érdemes hőszigetelő anyaggal

A vezetékelfagyások leginkább az üdülőövezeti, illetve lakatlan házakat fenyegetik
– Javasoljuk a nem állandó
lakosoknak, hogy ilyenkor
gyakrabban látogassák az
ingatlant, hiszen a kármegelőzés nagyon fontos: ahol
nem zárták el télire a vizet,
csőtörés esetén a házat is elöntheti – hangsúlyozta Sárosi Péter.
A vízmérők és a belső ivóvízhálózat fagy elleni védelme tehát nemcsak felhasználóink szerződéses kötelessége, de anyagi érdeke is.
Néhány egyszerű lépéssel
elkerülhetőek a csőtöréssel

Megtartották a középiskolásoknak meghirdetett LANparti első fordulóját, amelyre tizenkettő, 3 fős csapat jelentkezett: hat a Kós Károly Szakképzőből, kettő a Gárdonyi Iskolából és négy a VMG-ből. Az ifjúsági önkormányzat által szervezett és finanszírozott vetélkedőn
egy stratégiai játékban mérték össze tudásukat a résztvevők.

idősek számára hasznos és
fontos tudnivalókat tartalmazó információs füzet kiadását. Erre eddig forráshiány okán nem kerülhetett
sor, de idén sikerülhet a tervük, mert – mint kiderült –
egymillió forint értékben
pályázatot nyújtanak be a
füzet megjelentetésére.
QQBálint Edit
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Rendkívüli hideg

letakarni. (A havat ne söpörjük le róla, hiszen az is jól
szigetel.)
Jó tudni azt is, hogy a fagyási károkból eredő kiszállások munkadíja, a fagyott
vízmérők cseréjének költsége, és az ilyen okból elfolyt
víz díja a felhasználókat terheli. Az ingatlanon belüli
belső ivóvízhálózaton a csőtörés helyének megkeresése
és a hiba elhárítása már nem
az ÉTV feladata; ilyenkor
külső szakember segítségét
kell igénybe venni.
Q Á. K.

Területszerzésért folyt a játék
Információs füzet kiadását tervezi az Idősügyi Tanács
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A játék 100 ezer forint
összértékű nyereményekért
folyik. A nyertesek között a
játékhoz kapcsolódó hasznos tárg yakat osztanak
majd ki. Sokan segítettek,
hogy a LAN-parti megvalósulhasson – közölte – mondta Balázs Bence diákképviselő, aki elmondta, hogy a
Vörösmarty gimnázium adta

a termet és a technikai eszközöket.
A Vörösmarty Mihály Gimnáziumban rendezett vidám
hangulatú programra nagyon sokan voltak kíváncsiak. A nézők projektoron követhették a játékot, szurkolhattak iskolatársaiknak.
12 csapatból az első fordulóból 4 jutott tovább: egy a

Kós Károly Szakképző Iskolából (Minden áram eg y
öröm) és három a VMG-ből
(Orion, Only first run ners,
Babyrage). Mivel elhúzódott
a verseny, ezért két csapat a
februári döntők napján játszik majd a döntőbe jutásért.
A LAN-parti egy olyan közösségi esemény, ahol a
résztvevők egy helyszínen,
helyi hálózatba kötött számítógépeken sokszereplős játékokat játszanak. A „helyi
hálózat” angol szavainak
kezdőbetűiből származik az
elnevezés.
QQBNYH

energiaellátása

Magyarország energiaellátása biztonságos, a tárolókban megfelelő mennyiségű gáz van, emellett a hazai
termelés és az import biztosítja az ellátást – mondta
Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
energiaügyért felelős államtitkára, térségünk országgyűlési képviselője múlt heti budapesti sajtótájékoztatóján.
Aradszki András közölte,
Az államtitkár kifejtette:
a rendkívüli hideg miatt az a brüsszeli szándékok szeenergiaigény nő, a napi rint a szabályozott árakat
földgázfogyasztás duplája megszüntetnék, ezáltal a
az éves átlagosnak. Jelen- piacnak szolgáltatnák ki a
leg körülbelül napi 87 millió családokat, és meg kellene
köbméter gázt fogyaszt az fizetniük azt az árat, amit
ország, ebben benne van a az EU más országaiban a
lakosság és az ipari fo- fogyasztók többsége meg
tud fizetni.
gyasztók is.
Az államtitkár úgy fogalHozzátette, ha a rendkívüli időjárás hosszabb ideig mazott, a tények nem azt
tartana, szükség esetén igazolják, hogy a piaci árak
meg tudják nyitni a straté- olcsóbbak lennének a szagiai gáztárolót, emellett a bályozott áraknál. Ezért
szolgáltatók meg felelő felelőtlenség lenne megenenergiamennyiséget bizto- gedni, hogy ne szabályozott
sító kereskedelmi szerző- árakon tudják szolgáltatni
déssel rendelkeznek, tehát az energiát a magyar polaz esetleges hiányt pótolni gároknak.
Kijelentette: a jövőben is
tudnák.
Aradszki András hang- mindent meg fognak tenni,
súlyozta, előrelátó volt a hogy a jelenlegi kedvező
kormány, amikor 2013-tól helyzetet megvédjék, Brüszhárom lépésben 25 száza- szel ne tudja érvényesíteni
lékkal csökkentette az Magyarországgal szemben
energiaárakat. A
rezsic sök kentés
megkezdése óta a
magyar lakosság
összesen 910 milliárd forint megtakarítást tudott elérni – közölte.
Az államtitkár
kiemelte, a 2010
előtti időszakban
mintegy 1000 milliárd forint extraprofitot vittek ki a
szolgáltatók az országból, a rezsicsökkentéssel
ezt visszaadták a
magyar embereknek.
Kitért arra, hogy „Ma Magyarországon a második legol2010-ben a lakos- csóbb a gáz”
(fotó: kormany.hu)
ság fizetőképességéhez képest Magyarorszá- a rezsicsökkentés értékeigon volt az egyik legdrá- nek megszüntetését.
Aradszki András kérdésgább az energia Európában. Hozzátette: ma Ma- re válaszolva elmondta:
gyarországon a második vizsgálják a további relegolcsóbb a gáz és a har- zsicsökkentés lehetőségét.
madik legolcsóbb az áram Mivel Mag yarországon
ára az Európai Unióban. most is olcsó az energia az
Példaként említette, hogy a uniós országokhoz képest,
rezsicsökkentés évi 110 így nagy mozgástér jelenezer forint megtakarítást leg nincs, de a jövő hozhat
jelent egy családi házban kedvező változásokat.
élő négytagú családnak.
QQNYH
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Zenés versciklus őseink nyomában

Monumentális alkotások jönnek az Érdi Galériába

Táltos révület,
világfa és sámándob

Indul a kiállítási szezon
Jövő pénteken a hagyományos térségi kortárs seregszemlével indítja idei kiállítási programját a galéria. A
helyi és országosan elismert festőművészek bemutatkozásai mellett rendhagyó módon fotó- és szoborkiállításra is számíthatnak az érdiek. A tervekről Kéri Mihály
művészeti vezetőt kérdezte az Érdi Újág.

A költeményeket, amelyekből a szokatlan hangzású dalok születtek, dr. CeyBert Róbert Gyula a magyarság ősi világáról és vallásáról szóló könyvei ihlették. A hét versből álló ciklus
szerzője, Szabó Aida nemcsak ezeket a könyveket olvasta el nagy érdeklődéssel,
hanem a leírtak valóságalapja után is kutatott, s egyre inkább felcsigázta a kíváncsiságát mindaz, amit a
táltosokról, világfáról, a dobok megelevenítéséről megtudott. – Amikor versírásba
kezdett, elsősorban a CeyBert könyvekből megismert
világ titokzatossága és meseszerűsége ragadta meg a
képzelőerejét – nyilatkozta
lapunknak a költemények
szerzője, hangsúlyozva: más

forrásokból is merített, mert
fontos volt számára, hogy
valós alapja legyen annak,
amiről a versek szólnak.
Bár a sámánokról, táltosokról korábban is volt némi
tudomása, ezúttal jóval mélyebben bele kellett ásnia magát a témába, hogy hiteles legyen. A versek megírása közben azonban nemcsak az ismereteire, hanem a fantáziájára is bőven támaszkodott,
hiszen napjaink szókincsét
alkalmazva kísérelte meg
megeleveníteni a régmúlt
misztériumát. Szabó Aida
meggyőződése, hogy az ősi
világ felé való odafordulás
azért fontos, mert csak így
tudhatjuk meg, honnan jöttük, kik voltak az őseink és
merre tartunk. Magyarságunkra is akkor lehetünk

A könnyebb megértés érdekében a dalok között narrációt hallhattak az érdeklődők
igazán büszkék, ha megismerjük a gyökereinket – fogalmazott. S, hogy miként
lettek e költeményekből különleges hangulatú dalok? –
erre a kérdésre Szigeti Eszter adta meg a választ, aki
elárulta: tavaly márciusban
Bíró András megzenésített
verseinek lemezbemutatója
után Szabó Aida azzal a kéréssel fordult hozzá és Varga
Zoltánhoz, hogy szeretné, ha
a táltosok világát felelevenítő
versciklusát is megzenésítenék. Miután megismerték az
anyagot, megtetszett nekik a
kihívás. Így a nyár folyamán
Eszter is elolvasta dr. CeyBert Róbert Gyula e témával
kapcsolatos könyveit, s egyre

nagyobb kedvet érzett a feladathoz. – Az első dal nagyon
hamar, alig két nap alatt
megszületett – árulta el Varga Zoltán, hozzátéve, hogy a
későbbiekben ugyan voltak
hullámvölgyek is a munkában, de végül mégis sikerült a
versekhez olyan zenét írni,
amely azt a kort idézi, amiről
szólnak. Szigeti Eszter úgy
fogalmazott: elsősorban az
autentikus zenei vonalat követték, így elsősorban a pentatóniára törekedtek, de mivel táltos révülésekről szólnak a versek, legfőképpen a
ritmus, a dob hangzásvilága
kapott nagyobb hangsúlyt a
muzsikában. Kérdésünkre,
hogy számára mit üzennek

az immár dalban énekelt versek, az énekesnő egyik költemény soraival válaszolt: „Túl
századokon, ezredeken, ős
Tengrikut kegyelmével, rege
görget üzenetet, néppel éltet
hitet, tettet”. A bemutatón a
könnyebb megértés érdekében, a dalok között Daróci
Lajosné és Szabó Aida a narrátor szerepét vállalta. Az
Irodalomkedvelők Klubja által szervezett Misztérium ősbemutatóján felolvasták CeyBert Róbert Gyula Szabó Aidának küldött köszönőlevelét, amelyben örömét fejezi
ki, hogy a vers és a zene eszközével is hitelesen mutatják
be az ősi világot.
QQB. áBrahám

Egyórás nevetőizom-tréning
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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.

Vasárnap, a magyar kultúra napja ünnepi műsorának
részeként A lemez két újabb oldala című darab férfi változatát láthatja az érdi közönség. Ez az előadás ugyanis
a második felvonása az emberi játszmák női jelenetének, amit két évvel ezelőtt már bemutattak a kultúrházban.
Janikovszky Éva felnőtteknek írt könyvét három éve
Tollár Mónika rendező álmodta színpadra, aki lapunknak nyilatkozva kiemelte: abban a pillanatban,
amikor először olvasni kezdte A lemez két oldala című
művet, egyből maga előtt látta annak színházi változatát.

ELÉRHETŐSÉGE
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

A rendező, Tollár Mónika

Olyannyira, hogy már a színészek hangján csengett a
fülében a szöveg, s nem volt
kérdés, hogy azonnal színpadra is állítja. Nem is értette, miért kerülte el addig a
rendezők figyelmét, hiszen a
kötet olyannyira triviális,
hogy majdhogynem a „színháznak íródott”, dacára annak, hogy korántsem
drámai a szövege.
Dramaturgiai munkája során arra törekedett, hogy minél kevesebbet változtasson az
eredeti formáján, csupán „színházibbá” formálta. Hálás feladat
volt ez számára, mert
igen kevés átdolgozást
igényelt – mondta a
rendező, hozzátéve:
ami pedig a színészek
kiválasztását illeti,
volt közöttük olyan,
akit azonnal megálmodott a szerepre,

másokat az általa ismert
kvalitásai alapján kért fel a
produkcióra. A darab független, nem kötődik kőszínházhoz, noha elsőként 2013-ban
a budapesti Katona József
Színházban, Fullajtár Andrea és Horváth Lili szereplésével került bemutatásra,
majd innen indult ország-, illetve mondhatni, világjáró
útjára. A három év alatt hazánk több nagyvárosában
sikerült már bemutatni és
külföldre is eljutottak vele.
Beszélgetésünk zárásaként
Tollár Mónika hangsúlyozta:
fontos, hogy – Janikovszky
Éva sziporkázó humorát ismerve – egy roppant vidám,
nevettető darabra készüljenek a nézők, dacára annak,
hogy a feldolgozott téma
meglehetősen komoly és elgondolkodtató. A fergeteges
előadás hamar magával ragadja a közönséget, mert –
ezúttal a férfi oldalt képviselve: Scherer Péter és Elek
Ferenc Jászai Mari-díjas
színművészek – hihetetlenül
életszerűen mutatják be a
könnyen felismerhető, hétköznapi játszmáinkat.
QQBálint Edit

A január 27-én megnyíló
Téli tárlat immár több évtizedes múltra tekint vissza.
– „Ez a csoportos kiállítás
mindig roppant sikeres, rengetegen megnézik” – emelte
ki Kéri Mihály, az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke, a galéria művészeti vezetője, hozzátéve:
Nemcsak azért nagy a látogatók száma, mert sok a kiállító, akik idevonzzák az
ismeretségi körüket, hanem,
mert olyanok is megtekintik,
akik év közben kevésbé
szánnak erre időt. A Téli tárlat ugyanis igen színes, sokoldalú látványt kínál, hisz
mindegyik szereplője más
habitusú, más stílusban és
felfogásban dolgozik, s ez
különleges hangulatot és jelentőséget ad ennek az eseménynek.
Ugyancsak kiemelt figyelmet kap a város kulturális
életében az Érdi Művésztelep, amelyre idén nyáron immár kilencedik alkalommal
kerül majd sor. Az ott készült
alkotások egy csoportos kiállításon tekinthetők majd
meg a galériában.

A művésztelep alkotói
ugyanakkor egyéni tárlatokon is bemutatkoznak a helyi
közönségének. A sort februárban Kalocsai Enikő kezdi
és májusban Csetneki József
festőművész folytatja. A korábbi gyakorlattól eltérve,
idén egy fotókiállításnak is
otthont ad a galéria. Márciusban Kércz Tibor országos
és világhírű, magas színvonalon alkotó érdi természetfotós fotográfiái lesznek láthatók. Erdős János Pécsen
élő festőművész munkáival
áprilisban ismerkedhet meg
a helyi közönség. Kiállítása
erősíti a tavaly kezdődött pécsi művészeti kapcsolatokat.
A második félévben az érdi
X-Art művészeti egyesület
egyik alapító tagja, Márczi
Kitty festőművész tárlata
lesz látható, amit egy, a galériában szintén ritkaságnak
mondható szoborkiállítás
követ szeptemberben. A
Munkácsy-díjas Nagy Gábor
Mih ály,
mű vé sz ne vén
NAGÁMI, a magyar kortárs
szobrászművészet egyik figyelemre méltó, konstruktívgeometrikus szemléletű
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A Himnusz születésnapja
A magyar kultúra napja nem tartozik a hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de már hosszú évek óta egyre
eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi
és szellemi értékekre, amelyeket méltán érezhetünk
magunkénak.
A fellelhető kézirat szerint ugyanis Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását Szatmárcsekén, (a kéziraton csak ennyi áll: Cseke, 1923. január 22.) és erre
az eseményre emlékezve e

rágzást és Mátyás király
győzelmeit. A következő
versszakok a múlt szenvedéseiről szólnak: a mongolok, törökök támadásairól,
a belső széthúzásokról, a
testvérharcokról. A 6–7.
versszakban a múlt képei

A Himnusz kézirata
napon ünnepeljük a magyar kultúra napját.
Ilyentájt sokkal nagyobb
hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények, és egyegy program, esemény kapcsán sokan, sokféle módon
próbálnak átadni, megmutatni valamit kulturális, művészeti életünk értékeiből.
A vers keretét adó első és
utolsó versszak – a könyörgés – imát, fohászt tartalmaz. A keret által közrefogott versszakok – az érvelés – a múltat és jelent állítják szembe egymással. A
2–3. versszak a múlt dicső
pillanatait emeli ki: a honfoglalást, a gazdasági vi-

összemosódnak a jelennel.
A képek erejét az ellentétek
fokozzák. A vers végén a
bűnök felsorolása után ismét elhangzik a fohász, de
a hangsúly áthelyeződik: a
költő már csak szánalomért
könyörög.
Himnuszunk zenéjét Erkel Ferenc (1810–1893), zeneszerző és karmester szerezte 1844-ben, amikor a
nemzeti dal zenéjére kiírt
pályázatot megnyerte, és
Egressy Béni zenésítette
meg. 1844-ben a budapesti
Nemzeti Színház mutatta
be, azonban csak 1903-ban
lett az ország törvényileg
elfogadott himnusza.

434461

„Misztérium” címmel egy különleges múltbéli utazásra
hívta az érdeklődőket a Szigeti Eszter és Varga Zoltán
duó. Pénteken a Szepes Gyula Művelődési Központban
Szabó Aida az ősi táltos világot idéző versciklusát megzenésítve hallhatták az érdiek.

alakja mutatkozik be városunkban – tudatta lapunkkal
Kéri Mihály, aki azt is elmondta: reméli, hogy az Érdi
Galériában idén sikerül megteremteni azokat a feltételeket, amelyek újításként egyrészt lehetővé teszik a monumentális installációk bemutatását, másrészt a médiaművészet is teret kaphat, hiszen napjainkban ezek a
műfajok is szorosan hozzátartoznak a kortárs művészeti nyelvhez.
Beszélgetésünk végén
Kéri Mihály hangsúlyozta:
óriási előny, hogy az Érdi
Galériát már nem kell bemutatni a szakmának, ami induláskor bizony korántsem
volt ennyire egyértelmű. Ma
már olyan szakmai eredményekről számolhat be, amire
korábban nem volt példa. Az
ország vezető művészeti folyóirata, az Új Művészet legutóbbi száma igencsak bő
terjedelemben mutatja be az
Érdi Művésztelepet, amelyről tavaly év végén Érden is
megjelent egy reprezentatív,
120 oldalas, színes érdi kiadvány. A Műcsarnok hamarosan megnyíló kiállításán az
Érdi Művésztelep alkotásai
is szerepelni fognak, s a településünkön látható kiállítások némelyike az ország
más vidékeire, sőt külföldre
is eljut.
n Bálint E.
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Kéri Mihály művészeti vezető elmondta, hogy az Érdi Galéria elismert a szakmában

Műanyagon és havon
Tanfolyamok, egyéni órák
Jelentkezés folyamatosan
Sífelszerelés kölcsönzés
Felnőtt tanfolyamok

2030 Érd-Parkváros, Szénégető utca 55.
Pásztor Gergely +36 20 957-4738
Lelkes Piroska +36 20 220-9158
info@bigfoots . u www.big oo s i.hu

• gazdaságos működés
• 5 év cseregarancia
• országos kiszállítás
raktárról
• egyedi megjelenés
• könnyű szerelhetőség

Műanyag és fa
nyílásszárók
2 va y 3 r é t e g ű
üvveggel
verhetetlen
áron!

434159

8

EMA AJTÓ-ABLAKGYÁRTÓ
CENTRUM
2030 Érd, Iparos u. 30.
www.ema.hu

: 70/608-0808 |

: erd@ema.hu
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hirdetés

Pozivniča – Meghívó
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Társadalmi célú hirdetés

Na Rački bal u Anzabegu - Érdi Rác bál
Az Érdi Horvát Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt és családját, barátait
a 2017. január 28-án, este 19 órakor kezdődő Rác Bálra.
Helyszín:
Finta Rendezvényház (2030 Érd, Velencei út 29.)
Fellépők:
Zorica Tánccsoport Ercsiből
Igraj Kolo érdi rác hagyományőrző tánccsoport
Podravka Band Felsőszentmártonból
Program:
Plesna grupa Zoriča iz Erčina
Pjevački zbor Jorgovani iz Erčina
Igraj kolo plesna grupa iz Anzabega
Podravka Band iz Martinača
A bál jellege batyus bál, de a helyszínen büfé üzemel.
Sorsolásra felajánlott tombolatárgyakat elfogadunk.
A helyfoglalás érkezési sorrendben történik,
de lehetőség van nagyobb társaságok esetén asztalfoglalásra is.
A helyszínen csak korlátozott számban váltható belépőjegy.
Belépő 1999 Ft.
Jegyek elővételben vásárolhatóak:
Antunovits Antal: 20-363-8498
Weszelovits Istvánné: 20-371-6566
Nagy Istvánné: 30-862-2488

Sredačno Vas čekamo!
Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ

A belépőjegy ára: 2000 Ft/fő
Fellépők:
Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda
Marianum Általános Iskola néptáncos csoportja
Rosenbrücke Énekkar
Sankt Martin Német Nemzetiségi Tánccsoport
Szigetszentmárton
Zene: LohrKapelle zenekar
Szervező: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Jegyek igényelhetők: Eszes Máriánál: 30/336-4004

MTI fotó: Beliczay László, Kovács Tamás
Készült a Civil Összefogás Fórum megbízásából

Szeretettel meghívjuk
Hagyományőrző Sváb batyus bálunkra,
amelyet a Finta Rendezvényteremben tartunk
(Érd, Velencei út 29.),
2017. február 25-én, 1900 órakor.

Vona Gábor

Gyurcsány Ferenc
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Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés

képviselői beszámolók
MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Mese a virágról
Mohai Gábor előadóművész, bemondó
előadóestje
Január 25-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Újévi népszokások
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
KÉZMŰVES KLUB
Január hónapban
Lakótelepi klubövezet, Enikő u. 2.
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
BABA-MAMA KLUB
Vezeti Tamáska Józsefné, 06 30 213 1209 A Kárpát-medence tudományos
Január 27-én, pénteken 10–11 óráig
Január 21-én, szombaton 10 órától
feltárói
MESESZOMBAT
3276 expedíciós nap
ELŐZETES
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ- Némedi-Varga Tímeával
Mackós mese és kézműves foglalkozás
DÍSZBAROMFI-KIÁLLÍTÁS
fus újraolvasva
Január 28-án, szombaton 10.30 órakor
Belépő 300 Ft. Megvásárolható a kiállítás Hely- és sporttörténeti kiállítás
2030 Érd, Alsó u. 9.
időtartama
alatt
a
helyszínen.
Tel.: 06 23 365 490
Szabadulás nélkül
ZENEI KÖNYVTÁR
Nyitvatartás szombaton 10–17 óra, vawww.szepesmk.hu
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba
sárnap
10–14
óra
között.
TÁRLAT
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink
Január 28–29., szombat-vasárnap
A természet hangjai
óráig, hétvégén rendezvénytől függően,
emlékére
A rajzpályázat díjnyertes alkotásainak
GYERMEK AGYKONTROLL
a rendezvény előtt 1 órával.
Valamennyi kiállítás megtekintékiállítása
Tanfolyam Kovács Erika vezetésével.
sére jogosító teljes árú jegy 1000
További információ
PROGRAMOK
FOGLALKOZÁS
Ft, a kedvezményes jegy ára 500 Ft,
Czinderné Bea 06 30 597 8823.
Zenélő évszakok
BABA–MAMA BÖRZE
Február 25–26-án, szombat-vasárnap 9–16 óráig tárlatvezetési díj 3000 Ft kiállítáA természet télen, sok zenével.
Használt gyermekruhák cseréjesonként.
Január hónapban
vására
A Szepes Gyula Művelődési
A múzeum tetőtéri
Központ termei bérbe
Január 21-én, szombaton 9–12 óra között
A belépés minden
előadóterme és a kocsiszín
vehetők kulturális,
rendezvényünkre ingyenes!
rendezvényekre bérbe vehető
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
közművelődési
Foglalkozásokra csoportokat
kulturális, közművelődési
alaptevékenységgel
Janikovszky Éva: A lemez két újabb
csak előzetes egyeztetés
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
után tudunk fogadni. Kérjük,
oldala – Az emberi játszmák képösszeegyeztethető célokra.
Információ: Bakó Beatrix
hogy legalább két héttel
Információ: Borsos Andrásné
06 23/365-490/105
zeletszínháza felnőtteknek, egy
előre kérjenek időpontot,
06 23 363 036
azon
részleg e-mail címén,
felvonásban.
telefonszámán vagy
Köszöntőt mond Szentmártoni János, a
személyesen, ahol a
foglalkozás zajlik majd.
Magyar Írószövetség elnöke és T. MészáSegítségüket és
ros András, Érd MJV polgármestere.
megértésüket köszönjük!
A Bella István-díj, a Csuka Zoltán-díj és az
KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK
Érd Művészeti Díj átadása.
NYITVATARTÁSA
Az Így írok én… irodalmi pályázat ered- 2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
ményhirdetése.
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
info@foldrajzimuzeum.hu
Január 22-én, vasárnap 15 órakor
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.foldrajzimuzeum.hu
Tel.: 06 23 365 470
Nyitvatartás: keddtől vasárnapig 10-től www.csukalib.hu
KIÁLLÍTÁSOK
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
18 óráig
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgál- Szerda: szünnap
KAMARATEREM
tatásairól és díjszabásáról bővebb in- Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Őszi séta a Hargitától Aggtelekig
PROGRAM
formációk elérhetőek a 06-23-365-470 Szombat: 8-tól 13 óráig
A Duna-Art Fotóklub kiállítása
A magyar kultúra napja
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu GYERMEKKÖNYVTÁR
Megtekinthető január 30-ig
Németh Géza Sör jégkockával – Bevezetés
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
más világokba című könyvének bemutatója. honlapon.
KLUBÉLET
Tel.: 06 23 365 470
Balog Gellért Magyarok Szíriában című
FELNŐTTKÖNYVTÁR
VITALITÁS KLUB
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
filmjének bemutatója.
A bennünk lakó gyógyító
Szerda: szünnap
Dr. Major Balázs régész, egyetemi docens KÖNYVAJÁNLÓ
Kölcsey Ferenc műveiből
Előadó Szunyogh János.
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
előadása.
Január 20-án, pénteken 16 órától
Január 23-án, hétfőn 17 órától
Január hónapban
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
VERNISSZÁZS
Téli Tárlat 2017
Érd és vidéke képzőművészeinek kiállítása.
Megnyitja Feledy Balázs művészeti író.
Közreműködik Borbély Mihály szaxofonon.
Január 27-én, pénteken 18 órakor
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Tájékoztató Érd MJV önkormányzati képviselőinek
2016. évi tevékenységéről
teljes hosszában 13 hektáA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2)
ron terül el. Köszönet T. Mébekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megszáros András polgármesfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább
ter úrnak, hogy sikerre vitte
egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. A fenti rendelkezés
a tárgyalásokat.
végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormány- • A Téglagyár területének
megvásárlása minden képzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót
viselőnek nagy örömére
a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek. A következő oldalakon Érd
szolgál.
Megyei Jogú Város önkormányzati képvielőinek 2016. évi tevékenységéről szóló, a
• Ófalu Kastély u. 13. sz. alatt a
város közgyűlése által 2016 decemberében elfogadott beszámolóit olvashatják.
háztető a nagy esőzések folyamán összeomlott, ÉKFI
hónapban történt eseméként ezen rendezvényeken
Incze József és Kocsis János
való részvétel.
nyekről.
katasztrófavédelmi főrefe2014. évi helyi önkormányzati • Sportrendezvények, Aréná- • Bemutatkozott az új rendőrrens segítségével letakarva.
ban kézilabdameccsek látoválasztásokon az 1. sz. válaszkapitány dr. Szellák Norbert.
• Kastély u. vízelvezetése és a
gatása, Érdi VSE futballcsatókerület mandátumát nyertem
Járom utcai problémák megpatának érdi meccsein való Képviselői munka
meg, 2015 októberétől történt
beszélése több alkalommal,
részvétel.
eseményekről szeretném tájéezek megoldása várat még
• Ipartestület vezetőségi tagja • Ófaluban Sugár utcától a
koztatni választókörzetemet.
magára, de dolgozunk rajta.
vagyok, gyűléseken való
Széles utcáig az árkok memegjelenés.
derelemmel való burkolása • Megtekintettem a Szántó utElőször is nagy tisztelettel megés a kapubejárók aszfaltozáköszönöm T. Mészáros András • Ófalu adventi sétán való
cai lakosok problémáját, mirészvétel horvát segítséggel.
polgármester úr segítségét az
szerint a 19. és 23. sz. előtt
sa. Az 5 M Ft-os képviselői
elvégzett munkák nyomon köve- • Fidesz-rendezvények szerveaz árkok vízzel voltak tele,
keretemből készült, ezáltal a
zése képviselők részvételével
ez is jelenleg még megoldásJózsef Attila utcában lévő
tésében, döntéshozatalában, ki(Mikulás dec. 5–6; Ételosztás
víz-, illetve a Dózsa György
vitelezésében, jóváhagyásában.
ra váró probléma, vízterv
dec. 23-án, január 17-én; Nőútról folyó vízelvezetés részTovábbiakban köszönöm azokkészül.
nap – T. Mészáros András
nak a képviselőknek és a polben megoldódott.
• Vető u. végig kátyús, a lakók
pénzbeli támogatásával). A • A lakótelepen a nagy játszógármesteri hivatal dolgozóinak
kérése alapján többszöri
Fidesz-rendezvényeket a
munkáját, akik segítettek, hogy
tér új gumiborítást kapott a
gréderezése megtörtént.
képviselők és bizottsági taa választókerületemben a terhomok helyett, kulturált kör- • Arató u. aszfaltos, amely úgygok pénzzel és munkájukkal
nyezet megteremtése, ill. a
vek megvalósuljanak.
szintén kátyús, ennek kijavísegítik.
lakók kérésének teljesítése.
tása 2016 vége felé megtörtént.
• Ófalusi óvodában én voltam a • Többéves elmaradás, Felső • Kastély utca felső része csőRendezvények
Mikulás.
utcán lévő járdaszakaszok
törés miatt járhatatlan volt,
javítása, mert az érdi piacra
Sárosi Péter igazgató úr se• Városi rendezvények látoga- • 14. alkalommal rendeztem az
Alsó utcaiak utcabálját, mevaló gyalogos eljutás a járgítségét kértem, a problémát
tása: Október 23; Karácsolyet polgármester úr városi
dák járhatatlansága miatt
3 héten belül orvosolták.
nyi ételosztás és ennek
rendezvénynek nyilvánított,
nehézkes volt. Két kis sza- • A Fő utcában, Kőrösi Jánoszervezése; Január 8., Elezúton köszönjük Macsotay
kasz elkészült, Kornélia uthurcoltak emlékünnepsésék előtt a villanyvezeték
Tibornak a vezetése alatti
cánál Csipakéknál és a Felgén való részvétel; Március
karbantartása folytán a fapolgárőrök aktív részvételét.
ső utcánál a Teréz utca,
15.; augusztus 20.; Trianon,
ágakat nem szállították el,
mindegyik kb. 20–20 m hoszés az összes városi ünnep- • Az Érdi Horvát Önkormányennek elhordásában Mészázat szervezésében Mohácson
szan.
ros Mihály segített.
ségen való részvétel; Mikua busójárást tekintettük meg. • Ófaluban az iskolával szem- • Szántó utcában Horváth úrlásnap szervezése, lebonyoben Kovács néni előtti járda
nál és Petneházy úrnál a vízlítása, a segítségért és rész- • Szintén az Érdi Horvát Önjavítása, feltörése és újrabekormányzattal Vodicébe auelvezetés ellenőrzése, az árvételért köszönet Bada Zoltonozása polgármester úr
tóbuszos kirándulást szerkok rendszeresen színültig
tánnak, Fazekas Józsefnek,
ígérete alapján – köszönik.
veztünk. Köszönet polgártelnek vízzel, a probléma még
Demjén Attilának, a Fideli• Ófalu Mély utca és Kerék utca
mester úr támogatásáért.
megoldásra vár.
tas mikulásainak (Riebel
elejének aszfaltozása, kb. 20 • Arató – Fő utca betonelem
• Érdi Vörösmarty Mihály
Zsófiának).
m2-en, az ott élő lakók többGimnázium szalagavatóin
besüllyedt, a probléma még
• Hármaskeresztnél november
való részvétel.
nincs orvosolva.
4-én forradalom leverésének
éves kérésére sikerült.
évfordulójára rendezett ün- • Érdi Horvát Önkormányzat • Ófalu Duna-part rendbetéte- • Emília utcában nincs közvikonzultációs vizsgájának silágítás.
le, ennek a munkáknak nyonepségen való részvétel.
keres elvégzése.
mon követése, rendszeres el- • Az ártézi kútnál a tábla Zsir• Babacsomagok és az idős
kai László segítéségével pótlenőrzése, konzultáció Incze
emberek csomagjainak ki- • Érdi TÁVHŐ bizottsági üléseken való részvétel.
lásra került.
Józseffel, Zsirkai László úrhordása, kapcsolattartás a
ral, a terület teljes kitakarí- • A Kerék utcában az egyik
fiatal szülőkkel és az idős • Ófalus-Újfalu Településréidős lakó az utcára önti a vitása, de a munka folytatódik,
emberekkel.
szi Önkormányzat megalazet. A közterület-felügyelők
vizesblokk kialakításával, il• Testvérvárosok fogadása,
kítása, azok szervezése és
intézkedtek, a probléma
letve a parkoló térkövezéséünnepségeken való részvérészvétele. Tagok: Bércesi
megoldódott.
vel és pihenőhely kialakítáTibor, Mészáros Ildikó,
tel, november 11-én küldött• Judit utca – Júlia utca javításával.
Simó Károly, Tekauer Norséggel Lubaczówba utazás.
• Fidesz vezetőségi tag vagyok.
bert. A részönkormányzati • Köszönet dr. Orbán Viktorsát a lakók többször is kérnak, hogy városunk a Mo• Érdi Horvát Önkormányzat
rendezvényeken minden alték, gréderezéssel javítottak
dern Városok programba
alelnökeként minden hónapkalommal az érdi rendőra helyzeten.
bekapcsolódhatott, és meg • Megrendeztük Ófaluban az
ségtől Kertész Balázs, a polban ülések, városi rendezvétudtuk vásárolni a Téglagárőrségtől Macsotay Tibor
nyeken a horvát önkormányöregdiák napot. Új elnököt
gyár területét, a terület
és Pálházy Imre vesznek
zattal koszorúzás, ófalusi
választottunk Riebel Zsófia
nagysága a Duna-parttal
részt, beszámolnak az előző
egyházközösség képviselőjeszemélyében.

ANTUNOVITS ANTAL

• A Fő utca 56. ház tetőszerkezete kigyulladt, Jägeréknek
segítséget nyújtott Incze József az ÉFKI-től és az önkormányzat.
• A szemetes Duna-partot feleségemmel megtisztítottuk.
• Éva utca – Kornélia utca sarok sáros a 300 méteres vezeték fektetése után, Kovács
Péter Barna segített.
• Kerék utcát, Teréz utcát jég
borította, az ÉKFI-től Incze
József segített a síkosításmentesítésben.
• Emília utcában az ELMŰ hibából adódó közvilágítás kijavításának ellenőrzése.
• A bizottsági üléseken (sportbizottság, környezetvédelmi
és pénzügyi) való részvétel.
• Minden közgyűlésen való
megjelenés (egyikről sem hiányoztam).
• Bojó Manci néninél a híd kijavítása.
• Az Akácfa utca – Bajcsy-Zsilinszky utcánál lévő híd beszakadásának javíttatása
Incze József segítségével.
• Dr. Kovács Ferenc állatorvosnak a piacfelügyeletnél
lévő épülete rossz állapotban
volt, polgármester úr segítségével ez a probléma is megoldódott.
• Az Alsó utcában a Szakorvosi Rendelőintézetnél kátyúztak, amit most alaposan megcsináltak.
• A Téglagyár takarítása közben Németh Tibor felhívta a
figyelmemet, hogy fedetlen,
balesetveszélyes helyek vannak. Horváth-Szulimán Tiborral történt egyeztetés
után ezek biztonságos lefedésre kerültek.
• A Judit u. 82. számmal szemben lévő telek gazos, elhanyagolt. A közterület-felügyelet felé a kérés írásban
megtörtént.
• A kis játszótér új gumilapokat kapott, a kapukat letépték, ellopták többször is, ennek pótlása időszerű lenne.
• A Meredek utca járhatatlan,
többszöri bejelentés ellenére
sincs a probléma megoldva.
• A lakótelepi közvilágítási
lámpák körül a gallyazás
még mindig nem megoldott.
Közgyűlésen polgármester
úr ígéretet tett a munka elvégeztetésére. A munka 2016
decemberében elkezdődött.
• Az M6-os út mellett az elhurcoltak keresztjénél a fák galylyazása megtörtént (Incze
József).
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• A Szent Mihály téren áldatlan állapotok vannak. Minden héten szeméthegyek tornyosulnak. Lakossági összefogással az ÉTH vezetőivel
közösen a probléma megoldódott. (Azért még van, amin
javítani lehetne.) Köszönet a
segítőknek.
• A Templom téren beszakadt
a pince, megoldásra vár.
• Csősz utcát a húsvéti körmenetre az ÉKFI munkatársai
kérésre kitakarították.
• Gruberéknél az Arató utcában nincs közvilágítás, bejelentésre a javítás megtörtént.
• A hegyen a kápolna környéke takarítása ÉKFI segítséggel megvalósult.
• A Kápolna úton szemétlerakatot észleltem, többször bejelentettük, az ÉTH munkatársai elszállították a szemetet.
• A Meredek utca rossz, járhatatlan, megoldásra vár.
• Az Iskola köz 5-nél, Gruber
néninél nincs közvilágítás,
nagy a gaz. A hiba kijavításra került, a kaszálás megtörtént, a zöldhulladék elszállításra került.
• Júlia utcában rossz az út, egy
évben többször is javították.
• Jolán utca sarkánál, valamint a temető mellett nincs
közvilágítás, mely többéves
probléma. Négy lámpatest
telepítésével végre megoldódik.
• Az Alsó utcában a közvilágítás javítása folyamatban van.
A Bolyai iskola előtt 2 db lámpa, a templom előtt 1 db, az
SZTK előtt 1 db, illetve a Marianum Iskola előtt 1 db lámpaoszlop helyek telepítve
vannak.
• Az Alsó utcában Pajerék
előtt a kapubejáró felfestésének intézése.
• Ófaluban a templom területének rendbetétele többszöri
kaszálással, köszönet illeti
Krasznai Zsoltot az ÉKFI-től.
• Ófalusi iskola körüli terület
kaszálása a Rózsafüzér körmenet miatt.
• Az ófalusi háziorvosi rendelő
megmentésére lakossági
aláírás g yűjtése (400
aláírás). Polgármester úr
segítségével marad a helyén.
Várhatóan 2017. évben a
felújítása megtörténik kb. 40
millió forint értékben.
• A Volánbusz menetrendi változtatása miatt lakossági
aláírásgyűjtés (kb. 400 aláírás). Polgármester úr, képviselő és lakossági összefogás
hatására a járat visszaállításra került.
• A Mély utca vízelvezető árok
javítása, valamint a probléma végleges megoldása megtörtént (ÉKFI – Incze József).

• Sibónénak az ÉTH-tól a szelektív hulladékgyűjtők hazaszállítása.
• A gazdatiszti háznál a falevelek elhordása.
• Sinkó Évánál a víz befolyik
az utcába, remélhetőleg a Fő
utcai árokkal a probléma
megoldódik.
• A Kastély utcában Veres István vízcsőtörést jelentett,
amelyet Sárosi Péter
segítségével megoldottak.
• Edina – Erna utcák kátyúsak, többször lett javítva.
Végre véglegesen megoldódott lakossági és önkormányzati összefogással az
1+1 programban. Köszönet a
lakóknak, T. Mészáros Andrásnak és a terület képviselőjének, szeptember 17-ére az
aszfaltozott út elkészült.
• Az artézi kút fúrása és a vízcsövek elvezetése, az új vízkivételi hely teljes felújítása a
régi helyén megkezdődött.
• Karácsonyfa feldíszítése az
artézi kútnál Zsirkai úr segítségével.
• Az Alsó utca 91-nél az ÉFKI a
tűzoltóság segítségével jegenyefa kivágásában közreműködött. Köszönet illeti Kocsis
Jánost.
• A lakótelepen Sárosi Péternél
és Kohuk Andrásnál vízóracsere miatt a közös képviselővel konzultáltam.
• A József Attila utca javítása
az új géppel részlegesen
megtörtént.
• Az Arató utcánál egy autó
kidöntött egy oszlopot, telefonon bejelentettem.
• A temetők tisztántartása egy
évben többször is. Halottak
napjára is tiszta volt. Köszönet illeti a rend fenntartásában a polgárőröket, a közterület-felügyelőket, a rendőröket és Grabovszky Ildikót.
• Dobrádi Csaba az Érdi Boksz
Clubtól segítséget kért rendezvényük lebonyolításához.
Wolf Katalin, a Szepes Gyula
Művelődési Központ igazgatója segítségükre sietett, polgármester úr városi rendezvénnyé nyilvánította az eseményt.
• Ófaluban Csiki András
lányát nem vette fel a busz, a
Volánbusz irodában a
forgalmi vezető ígéretet tett
az ügy javítására.
• Juhász utca eleje rossz. A kátyúzás megtörtént, a végleges megoldás várat magára.
Köszönet Szarka Gábornak.
• Ófaluban a választási helyiség kialakításának segítése
(Nagy Évával beszéltem).
• Ófaluban a Posta problémájának megoldása. Dr.
Aradszki András, T. Mészáros András és a helyi képviselő többszöri tárgyalást
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folytattunk a posta vezetőivel. Remélhetőleg a probléma
végérvényesen megoldódik.
A lakosok segítségével a posta nem zár be.
A Rózsafüzér ünnepség megtartása Ábel András kérésnek megfelelően megoldódott. Ebben segédkezett a
rendőrség, Rozgits Károly.
Ez az ünnep egybeesett a
népszavazással.
Ófaluban a Molnár utcánál a
víz nem folyik el, az ÉKFI a
sarat letolta az utca teljes
hosszában.
Ella utca 5. Bejelentették az
ÉKFI-nek, közterület-felügyeletnek, hogy kátyús az
út, építkeznek.
A „Te Szedd!” országos szemétgyűjtő mozgalomban
való részvétel az érdi horvát
önkormányzattal, minden
évben egyre több segítővel.
Gereblye utca – Molnár utca
saroknál beszakadt az út,
ÉKFI felé jeleztem.
Molnár utca – Római út sarkán egy bokor akadályozta
a közlekedés, ÉKFI-nek jeleztem. Incze Józsefnek köszönjük.
A Gereblye utcában a szemétszállító autó összetörte a
járdát. Az ott lakók a kárt
bejelentették, a hiba kijavítását várjuk.
A Gereblye utca kátyúzása
megtörtént. A végleges megoldást viszont csak az utca
aszfaltozása adja.
Teréz utcát, Erzsébet utcát a
nagy teherautók tönkretették az utat. Csak aszfaltozással lehet véglegesen megoldani.
Az Ella utca, Teréz utca lakóival beszélgettem, az utak
helyreállítását csak végleges
aszfaltozással érdemes megoldani. Az árajánlat elkészült, amellyel megkeresem
a lakókat.
Tokics Istvánnál a vízelvezető árok megoldódott.
A kvótával kapcsolatban a
piacon négyszer is kampányoltunk polgármester úrral
közösen.
Kornélia – Emília utcában a
zöldhulladékot végre elszállították.
Alsó utcában a zöldhulladékot időben elszállították.
A Római út – Fő utca sarkán
lévő fát a villanytársaság csúnya módon gallyazta, ennek
szakszerű vágását és kezelését megoldotta az ÉKFI.
Mezőőrökkel kapcsolattartás.
Szombatonként a piac látogatása.
Grabovszky Ildikóval megbeszélést folytattam.
Ófaluban sajnálatos módon
2016-ban nem készült
aszfaltos utca. Ami a beszá-

képviselői beszámolók
molómból kimaradt, azt majd
jövőre pótolom. Még egyszer
köszönöm T. Mészáros András polgármester úrnak, az
ÉKFI, az ÉTH, valamint a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a segítséget. Köszönetemet fejezem ki a lakosságnak, valamint Krasznai
Zsoltnak, az ÉKFI munkatársának a kisebb ügyekben
lévő munkájáért.
• Folytassuk Ófalu és Újfalu
építkezését! Továbbiakban is
várom megtisztelő megkeresésüket! Azon vagyok, hogy
a képviselői munkámat el
tudjam becsülettel végezni.
Még egyszer köszönöm a segítségüket, és remélhetőleg a
jelenleg még megoldatlan
problémák is megoldásra találnak.

DR. BÁCS ISTVÁN
Közel 2 éve képviselem a 4.
számú választókerületet Érd
Megyei Jogú Város Közgyűlésében. Legutóbb tavaly őszszel számoltam be képviselői
és alpolgármesteri tevékenységemről. Ezúttal a 2016. évben végzett munkámról szeretném tájékoztatni.

goly utcai orvosi rendelő tekintetében. Bízom benne,
hogy az említett két óvoda
építkezése 2017 tavaszán
elkezdődhet.
• A tervezett beruházások közül még a KLIK érdi központjának kialakítása és az ófalusi orvosi rendelő felújítása
tartozik feladataim közé.
• Folyamatosan tárgyalok a
NIPÜF Zrt.-vel a létesítendő
ipari parkról, valamint
egyeztetek a BMSK Zrt.-vel
az új Multifunkcionális
Sportközpont építéséről.
Fentiek mellett a választókerületet ügyes-bajos dolgaira is jut
idő. A tavalyi évhez hasonlóan
idén nyár elején is bejártam a
választókerület összes utcáját.
Sok apró hibát sikerült ugyan
megoldani (árkok takaríttatása, kidőlt villanyoszlop elszállíttatása stb.), de be kell vallani,
nemcsak nekem, hanem valamennyi szomszédnak bosszúságot okoznak azok az ingatlantulajdonosok, akik nem tartják rendben a saját telkük előtti
utcaszakaszt, nem tisztítják az
árkot, nem gondozzák a zöldfelületet. Pedig csak együtt tehetjük szebbé közvetlen környezetünket!

2015 nyarán Orbán Viktor mi- • A tavalyi évben a rendelkezésemre álló 5 milliós képviselő
niszterelnök és T. Mészáros
keretből a vízelvezetés gondAndrás polgármester megállajainak megoldására koncentpodott Érd középtávú fejlesztéráltam.
séről, s azóta ez, a Modern Városok program végrehajtása a • A Vörösmarty utcai árok
megépítése a 14. 15. és 16.
legfontosabb teendőnk. Miniszszavazóköröket érintette, ezt
terelnök Úr az általunk összeála feladatot még 2015 nyarán
lított „Batthyány 2020” Program
sikerült befejezni.
mind a 26 programpontját támogatásra érdemesnek találta, és • Kapacitás hiányában sajnos
csak idén februárban-márcibiztosította a várost arról, hogy
usban sikerült megvalósítani
a megvalósításhoz szükséges
a Gyula utcai árokburkolást,
mintegy 40 milliárd forint a köamely a 15. szavazókör belvíz
vetkező 5 évben Érd rendelkezészempontjából leginkább sújsére áll. Történelmi lehetőséget
tott utcájában hozott könykapott tehát a város!
nyebbséget.
• Megmutatkoztak az első • Az idei évben már megvalóeredmények is, hiszen a janusult a járdaépítés a Miklós
árban folyósított első 4 milliutca azon rövid szakaszán,
árd forintból sikerült megváahol eddig a gyalogos közlesárolni a volt téglagyár terükedés nem volt megoldva
letét Ófaluban, valamint a
(az „S” kanyar legveszélyeParkvárosi oktatási központsebb részén), a 16. szavazónak helyet adó telektömböket
körben.
a Búvár és a Burkoló utca • Szintén megvalósult a járdaközött.
építés az Alispán utcának
• Ingatlanokat biztosítottunk
azon a szakaszán, ahol a
a Szociális Gondozó Központ
gyalogosok megfelelő minőés az új Bíróság számára is.
ségű járda hiányában eddig
az úttesten közlekedtek.
• Elkészültek a kiviteli tervek
Fácán közi óvoda, valamint • Egy év közbeni költségveaz új parkvárosi óvoda votés-módosítás lehetőséget
biztosított a képviselői kenatkozásában, jelenleg az
ret 7 millió forintra emeléengedélyeztetési eljárás
sére. Ennek köszönhetően
zajlik az Egyesített Szociámég az idei évben kiépült a
lis Intézményre, a Batthyvízelvezető árok a Hivatalány Általános Iskola és
nok utcában a Kálvin tér és
Gimnázium, a Kós Károly
az Esküdt utca között, 2017
Szakiskola, valamint a Ba-

elején pedig, amint az idő- • A felém jelzett kérdéseket,
problémákat az illetékes hejárás engedi, elkezdődnek
lyi hatóságok felé jelzem, ina munkálatok a Gábor–Pétézem, illetve próbálok váter utcákban a Gyula utca
laszt kapni rájuk. Van, hogy
és a Gellért utca közötti
maradéktalanul sikerül, van,
szakaszon.
hogy ellenállásba ütközöm.
Ahogy eddig, úgy a jövőben is • A kapott válaszok ismeretében a felém bizalommal forfokozott figyelmet fordítok a váduló embereket tájékoztalasztókkal való kapcsolattartástom, segítem, illetve minden
ra. Ha Önnek bármilyen javaslaesetben visszajelzek nekik.
ta, észrevétele vagy kérdése
van, bizalommal kereshet a 06- • A legjellemzőbb problémák
még mindig az utak állapota,
70-201-4786-os és a 06-23-522kátyúk, járdahiány. Ezekre
313-as telefonszámokon, vagy
nézve kaptam jelzéseket a
írjon nekem a bacs.istvan@
Nagy Lajos király utcából, a
erdifidesz.hu e-mail címre.
Nógrádi utcából, a Kutyavári
utcából, a Ciklámen utcából,
a Jegenyefa utcából stb.
• Sok megkeresést kaptam a
szelektív kukák kiosztásával
kapcsolatban, amire korrekt
A 2014. évi helyi önkormányválaszokat adtak az illetékezati választásokon mandátusek.
momat az Együtt a Korszakváltók Pártja színeiben listás- • Sajnos még mindig megoldatlan probléma az illegális szeként szereztem. A Közgyűlés
métlerakás, ilyen jelzéseket
munkájában MSZP–DK–
is szép számmal kaptam, foEgyütt frakció tagjaként vetókkal illusztrálva.
szek részt.
• Jelenlegi slágertéma a zöldhulladék időben történő el
A környezetvédelmi és mezőnem szállítása.
gazdasági bizottság és a szociális és egészségügyi bizott- • Nyáron a parlagfüves, gazos
területekről, telkekről kapok
ság tagja vagyok. A bizottsági
panaszokat, és visszatérő
ülésekre kiküldött anyagokat
probléma a vasúti töltések
lelkiismeretesen átolvasom,
elhanyagoltsága.
hangsúlyt fektetek arra, hogy
minden témához hozzá tudjak • Rendszeres sebességmérést
intéztem felháborodott lakoszólni vagy a számomra nem
sok felkérésére a száguldozó
egyértelmű részekre rákérautósok megfékezésére a
dezzek. A testületi ülésekre
Felsővölgyi út – Alsóvölgyi
frakciónknak több előterjeszútra.
tése, módosító javaslata is volt,
de ezeket rendre leszavazta a • Adó- és ingatlanügyekben
segítettem eljárni a hozzám
többség. Megszavaztunk, táfordulóknak.
mogattunk minden olyan rendelettervezetet, határozatot, • Magányos nyugdíjasokat,
mozgáskorlátozottat közösamely a lakosság javát, érdekeséghez, klubokhoz irányítotit szolgálja, szociális helyzetütam, elesett, rászoruló embeket javítja, terheiket csökkenti
rek helyzetén próbáltam javíés komfortérzetüket növeli, totani a szociális osztály segítvábbá a város fejlődését előseségével.
gíti. Rendszeresen tartunk
sajtótájékoztatókat, ahol el- • Még vízhiány kérdésével
kapcsolatban is megkeresést
mondjuk véleményünket a lakaptam.
kosságot érintő aktuális kér• Valamennyi városi és intézdésekről.
ményi rendezvényen, amelyikre meghívást kapok,
• A lakosság részére mindig
igyekszem részt venni. Rendelérhető vagyok. Úgy érzékeszeresen ott voltam a városi
lem, egyre többen élnek is
koszorúzásokon, megemléezzel a lehetőséggel, várokezéseken, kiállításmegnyisunk minden pontjáról. Mégtókon, iskolai ünnepségeken,
is leginkább a lakókörnyezeételosztáson, sportesemétem talál meg a gondjaival. A
nyeken, testvérvárosi talállegtöbb megkeresést telefokozókon stb.
non és e-mail-en kapom.
Facebookom, politikusi olda- • Részt vettem lakossági fórumokon, tájékoztatókon.
lamat is naprakészen veze• A hozzám bizalommal fordutem, nagy látogatottsággal.
lókat sosem hagyom válasz
• Idén több esetben is kitelenélkül. Munkámat eredmépültünk a város több pontján,
nyesebben és látványosabahol minden alkalommal sok
ban tudnám végezni, ha rélakossal sikerült személyes
szemre is rendelkezésre állbeszélgetnem, megismernem
na a mindenkori képviselői
a városunk legégetőbb probkeretösszeg.
lémáit.
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gyűlés elé „vittem”, a Polgármesteri Hivatal, illetve az
közterület-fenntartó intézA 2014. évi helyi önkormánymény segítséget is nyújtott a
zati választásokon listás – 20helyzet kezelésében, a prob30-as – képviselőként közgyűléma orvoslásában.
lési tevékenységemet továbbra is összehangolom egyesüle- • A Modern Városok programra vonatkozó előterjesztésetünk külső bizottsági tagjaiket – óvatos optimizmussal –
val, Csengeri Attilával és
támogattam, természetesen
Martin Norberttel.
fenntartva a lehetőséget,
hogy annak nem az alapszerA közgyűlés ülésein a legfontoződések, kormányhatározasabb témákban többnyire hoztok stb. szerinti, illetőleg nem
zászólok, véleményt alkotok,
az előre leegyeztetett, bekérdéseket teszek fel. Igyekígért fejlesztéseket felvonulszem képviselni azoknak az
tató vagy netán szabálytalan
érdekeit, akik nem kívántak
megvalósítása esetén az elpártokra szavazni, voksukat
lenzéki oldal a megfelelő mócivil szervezetekre adták, illetdon lépjen fel ezen jelenséve az ún. politikai középhez targekkel és intézkedésekkel
toznak.
szemben.
• Az ellenzék frakcióhoz nem • Végezetül fontosnak tartom
rögzíteni azt is, hogy a város
kötődő tagjaként a kormányközösségformáló közéleti,
zó jobboldali többség által
kulturális és sportprogrambeterjesztett költségvetési
jain aktívan részt veszek,
rendeleteket és más, a városEgyesületemmel több ilyen
vezetés közvetlen politikai
rendezvény megszervezésétevékenységéhez és érdekeire is eredményesen vállalhez fűződő javaslatokat nem
koztunk a 2016-os évben is.
szavaztam meg, a hivatali,
szakmai jellegű előterjesztések, illetve a rendeletalkotások és -módosítások nagy részét ugyanakkor magam is
támogattam a döntéshozata- A 2014. évi helyi önkormányzalok során. Amikor az ellen- ti választásokon a 8. számú
zék részéről megnyilvánuló egyéni választókerület manképviselőtársamat érték az dátumát nyertem meg. Az
ellenzéki jogosítványok gya- alábbiakról szeretném tájékorlásával kapcsolatban ki- koztatni a választókörzetemet.
fogásolható tartalmú vagy
hangvételű kritikák a kor- Hasonlóan a korábbi időszakmányzó többség részéről, ki- hoz, 2016-ban folytattam munálltam mellette.
kám az érdi közgyűlésben, vala• Amióta képviselő vagyok, mint a pénzügyi és költségvetési
azaz 2002 óta, szakadatlan bizottságban, a városfejlesztési,
kapcsolattartási lehetőséget városüzemeltetési és vagyonbiztosítok az Érden élő polgá- gazdálkodási bizottságban, varok számára. Továbbra sem lamint a szociális és egészségtartok állandó időponthoz ügyi bizottságban. A feladat tokötött fogadóórát, a polgárok vábbra is Érd Megyei Jogú Váe-mailen és mobiltelefonon ros rövid és hosszabb távú életét
keresnek meg, amelyet szük- meghatározó célok megvitatása
ség szerint követ a személyes és elfogadása volt, amelyek kötalálkozó.
zül kiemelkedő helyen szerepel• 2016-ban is Érd teljes terüle- tek a költségvetést, a város vatéről fordultak hozzám prob- gyonát, az intézményeket, valalémáikkal érdi lakosok, a mint a sport, oktatás, egészséglegváltozatosabb – többnyire ügy és a szociális kérdéseket
azonban egyedi – témákban érintő előterjesztések. Fontos
kérve közbenjárásomat, se- határozatok születtek az intézgítségemet vagy csak tájé- ményfejlesztés, a közbiztonság,
koztatásomat. Egyre többen a hulladékgazdálkodás és a
keresnek jogi vonatkozású közterületek használata terén.
gondjaikkal, tudván, hogy A város fejlesztése tekintetében
ügyvédként dolgozom.
továbbra is a Batthyány 2020
• A panaszok elsöprő többsége program megvalósítása jelenaz én esetemben is az utcák tette a fő irányvonalat. A közburkolatára vonatkozott. A gyűlés munkájában minden évcsatornázás utáni rendbeté- ben ismétlődő feladatokon kívül,
tel minőségét kifogásolták a ebben az évben a közgyűlés és a
legtöbben, illetve magát a bizottságok napirendjén szerepszilárd útburkolat hiányát, lő előterjesztések zömét ehhez a
ahogyan azt évtizedek óta témakörhöz kapcsolódó döntészóvá is teszik. Azokban a sek alkották. A program célkitűkonkrét esetekben, ahol a zéseinek megvalósításához legtarthatatlan helyzetet a köz- több esetben az elsődleges fel-
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adat a projektekhez szükséges
földterületek és ingatlanok biztosítása volt, amelyeket a városüzemeltetési és vagyongazdálkodási bizottsággal, sok esetben
rendkívüli üléseken tárgyaltunk.
• Idén is lehetőségem nyílt a
Duna-part turisztikai és rekreációs fejlesztési koncepciójának előkészítési munkálataiban részt venni, amelyben
kiemelt hangsúlyt kapott az
EuroVelo 6 kerékpárút nyomvonalának meghatározása.
A turisztikai adottságok és
lehetőségek maximális kihasználása tekintetében lényeges szempont, hogy mely
érdi területen haladjon át.
Fontos, hogy azt a lehetőséget, amit a Duna, a Beliczay
sziget, a Magas-parti kilátó
és a volt téglagyár területe
ad, és amit ez idáig ez a város
nemigen élvezett, valahogy
próbáljuk megadni, mert az
lehetővé teszi, hogy a városnak legyen köze a saját folyójához, és ez egy sajátos hangulatot és egyben gazdasági
lehetőséget is, valamint életminőséget adhasson az itt
élő embereknek. Nagy örömömre szolgál, hogy részt
vehetek ebben a munkában,
mert tudom, hogy Érd lakossága több évtizede vár arra,
hogy rekreáció, kikapcsolódás, sport és egyéb szórakoztató szabadidős program
kapcsán használhassa a Duna-partot. Az ottani fejlesztések eredményeként vállalkozások, munkahelyek jönnek létre, fejlődik az érdi
gazdaság, valamint a helyi
adóbevételek növekedése
várható, amely a város tovább fejlesztése tekintetében
fontos szempont kell hogy legyen.
• Tevékenyen vettem részt a
testvérvárosi kapcsolatok
ápolásában. Az Érdre érkező
delegációk résztvevőivel
minden alkalommal eszmecserét folytattunk a településeinken történtekről, valamint azokról az eseményekről, melyek városaink és országaink életét határozták
meg az elmúlt időszakban.
Az idei kerekasztal-beszélgetés fő témáját a migrációval kapcsolatos előadások
jellemezték. Testvérvárosaink delegáltjai felszólalásokban saját településeik szemszögéből fejtették ki álláspontjukat a migrációhoz köthető eseményekkel és történésekkel kapcsolatban.
• A VIII. választókerület lakóival a kapcsolattartást nem
fogadóóra keretében, hanem
a demjen.attila@erdifidesz.hu
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e-mail címen vag y a
06/20/569-9243-as telefonon
történő egyeztetés után,
amennyiben ez nem bizonyult elegendőnek, a helyszínre beszéltük meg, mivel
az ok, amiért megkerestek,
az legtöbb esetben az otthonuk környezetével vagy az
odavezető úttal volt kapcsolatos. Főként a közlekedést,
az utak állapotát érintő, a
közvilágítás, a köz- és egyes
magánterületek tisztasága,
valamint a felszíni vízelvezetés témakörben tettek észrevételek.
• Az utakon idén is inkább az
időjárás okozta meghibásodások és a kátyúk kijavítására, a közlekedés balesetmentessé tételére adódott lehetőség. A magasabban fekvő területekről lezúduló víz a nem
szilárd burkolatú, valamint a
mart aszfalttal ellátott utcákban okozott sok kárt.
Esőzések után némelyik teljesen járhatatlanná vált.
Ezek mielőbbi helyreállításáról kellett gondoskodni.
Amennyiben volt rá lehetőségem, már az eső idején autóba ültem és jártam a választókerület utcáit, hogy meggyőződhessek arról, hogy a
lezúduló csapadékvíz hol és
milyen rongálásokat végez.
A látottakról fényképeket készítettem, amelyeket bejelentés mellékleteként, a mielőbbi helyreállítás érdekében,
e-mailben továbbítottam az
utak kezelője felé.
• Az egyre sűrűbben előforduló viharos, nagy mennyiségű
csapadékkal érkező esőzések idén is a bor nevű utcák
környékén okozták a legtöbb
gondot. Az árkok hiánya
vagy a meglévők meghibásodása miatt, ami főként a zárt
átereszek dugulásával jelentkezett, több útszakaszt
és ingatlant árasztott el a
csapadékvíz. Ezért az Aszú
utca, az Ászok utca, a Furmint utca, a Badacsonyi utca,
a Kéknyelű utca, a Kármentő
utca, de különösen a Bor utcában, minden eső után helyre kellett állítani az utak állapotát a biztonságos közlekedés érdekében. Az ÉKFI
munkatársainak köszönhetően, ha nem is azonnal, hiszen a város más részein is
rájuk hárultak a hasonló feladatok, az utak jól járhatóvá
váltak.
• A sok bosszúságot és gondot
okozó helyzet felszámolása a
tavalyi évben képviselői keretből már elkezdődött, mikor több helyen is átereszek
cseréjére került sor. Ezeknek
a munkálatoknak köszönhetően megszűntek az elönté-

sek a Csanád utca és a Csongor utca mélyen fekvő telkein, valamint a Bor utca alsó
szakaszán, de már akkor
látszott, hogy az elkezdett
munkát jövőre a felső szakaszon folytatni kell.
Ezért döntöttem úgy, hogy a
2016-os képviselői keretet a
Bor utca elkezdett vízelvezető árkainak befejezésére fordítom. Így a Tárnoki út és a
Leányka utca között több
mint 400 méter, betonvályúkkal bélelt, egybefüggő vízelvezető árok épülhetett meg, a
keresztutcák átereszeivel és
az ingatlanok kocsibejáróival együtt.
Megkezdődtek a munkálatok
a Fürdő utcában, amelyek
első szakasza a régi ivóvízfővezeték és egyes ingatlanok ivóvízbekötéseinek cseréje volt. A folytatásban a
patakmeder betonelemekkel
való kibélelése és lefedése,
majd az úttest burkolása fog
elkészülni.
Elkészültek a tervek az Ürmös utca rekonstrukciójához
is. A kivitelezés a következő
évben kezdődhet.
A következő időszakra előkészített és előkészítés
alatt álló VEKOP és Modern
Városok prog ramjában
megvalósuló fejlesztések és
felújítások:
− a Tárnoki úti Napsugár
óvoda teljes felújítása és
energetikai rekonstrukciója,
− az Ürmös utcában a felszíni víz elvezetése és az út
felújítása,
− az Ürmös utca és a Tárnoki út, valamint a Csaba
utca kereszteződéseiben
körforgalom építése,
− A Riminyáki út alsó szakaszán felszíni vízelvezetési
problémák felszámolása.
Az újszülötteknek baba-mama csomaggal, a 80. és a 90.
életévüket betöltöttek számára, a helyi rendeleteknek
megfelelően, az önkormányzat ajándékcsomaggal kedveskedik. Ezek eljuttatása a
címzettekhez lehetőséget teremtett számomra a választókerület lakóival való kapcsolatfelvételre. Az érintettek, illetve az újszülöttek
hozzátartozói jó néven vették, hogy saját képviselőjük
személyesen keresi fel őket
ennek kapcsán. Ilyenkor a
köszöneten kívül, a beszélgetések során, olykor problémák is előkerültek, amelyeknek megoldásában a segítségemet kérték.
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kedni azon kívül, hogy az
nak segítségével, akiknek hozigényt leadtam.
záállása mindig segítőkész volt,
rengeteg ügyet sikerült megol- • Az ott lakók kérték a József
térre az útjelző táblákat, midani. Ennek ellenére az elkövetvel itt az öt utca keresztezőkező időszakra is maradt bőven
désében játszótér van. Reméelvégzendő feladat, amelyek
lem, hogy ez hamarosan meg
megoldását a jövőben is folytatni
•
is valósul.
akarom.
• Még mindig nagyon sok a
probléma a zúzottkővel borított utcákkal, száraz időben
poros, esős időben felázik,
kátyúsodik az út.
A 2014. évi helyi önkormányzati választásokon a 7. számú • A körzetből sokan az utak állapota miatt hívtak fel, intézegyéni választókerület mankedni tudtam a felsorolt utdátumát nyertem meg. Az
cák karbantartásánál: Kálalábbiakról szeretném tájémán utca, Károly utca, Damkoztatniaválasztókörzetemet.
janich utca, Aggteleki utca,
•
Liptói utca, Martinovics utca,
Megválasztásom óta három biIstván utca, Géza utca.
zottság munkájában veszek
részt a közgyűlési munka mel- • A körzetben a lakók kérésének megfelelően, javaslatomlett – városfejlesztési, városüzera 800 m szilárd burkolatú út
meltetési és vagyongazdálkodáépült. Megépült a Bakonyi
si bizottság; köznevelési és műutcának a Murányi utca –
velődési bizottság; valamint vaRadnai utca közötti szakagyonnyilatkozati, összeférhetetlenségi és méltatlansági bizottsza szegélykővel, vízelvezeság. Rendszeresen részt veszek
téssel ellátva, ezáltal átjár•
a bizottsági üléseken a képvisehatóvá vált a Bajcsy-Zsilinszlő-testület döntéseinek előkészíky út – Lőcsei út közötti
tésében és a testületi üléseken a
szakasz.
döntéshozatalban. Az önkor- • Ugyancsak megépült a Nógmányzat valamennyi rendezvérádi utca a Murányi utca –
•
nyén részt veszek. Kapcsolatot
Aradi utca közötti szakasz
tartok a választópolgárokkal,
csaknem teljes hosszban
úgy is, hogy a választókörzeteszegélykővel, vízelvezetésmet rendszeresen végigjárom.
sel ellátva. Idáig télen a NógTelefonon bármikor elérhető varádi utcának és Bakonyi utgyok. Bejelentett panasz esetén
cának ezek a szakaszai
többnyire aznap felkeresem a
szinte járhatatlanok voltak
panasztevőt és intézkedem a
(nagyon sok volt a panasz).
probléma megoldásában. SzáNem beszélve róla, hogy esőmos megkeresés közül néházések idején a dombról lezúnyat kiragadva:
duló víz az ingatlanokat is
elöntötte. Nagyon örülnek a
• Gyakori megkeresés volt még
környék lakói a megépült útmindig a szelektív hulladékszakaszoknak. A kivitelegyűjtő helyek tisztántartásázőknek köszönet (ÉKFI, PUval kapcsolatban. SzerencséHI-Tárnok)!
re felszámolásra kerültek, • Régóta kérem és sürgetem a
így a körülötte lévő szemétTárnoki útnak a Lőcsei út –
hegyek is eltűntek.
Kolozsvári utca közötti sza• Nagyon sok az elhagyatott
kaszának a megépítését. A
•
ingatlan, ahol nyakig érő a
kiviteli terv elkészült, jóvágaz, az ÉKFI-t kellett kérni a
hagyás megtörtént, már
gaz eltávolítására. Sokan
csak a Gázműveken múlik,
vannak, akik az ingatlanjaik
hogy jövőre a kivitelezés
környékét nem tartják rendmegkezdődhessen, amelyet
ben, pl. fűkaszálás, ároktiszaz ott lakók nagyon várnak.
títás.
• A hivatalnak több ízben jeleztem a Géza utca – Huba
utca sarkon lévő Alföldi-ingatlan áldatlan állapotát, Két bizottság, a köznevelési
ahol életveszélyes építmé- és művelődési bizottság, valanyek vannak, amelyeket le mint a sport és ifjúsági bizottkellene bontani, több mint 5 ság munkájában veszek
éve húzódik ez az ügy (járás részt.
hatáskörébe tartozik).
• A közvilágításra egyre keve- Mindkét bizottság munkájában
sebb panasz érkezett, mi- folyamatosan dolgozom. Rendután a lámpatesteket kicse- szeresen voltak javaslataim, inrélték. Most inkább a hiány- dítványaim, amelyeket a bizottzó lámpatestekre érkezett ságok többsége nem támogatott.
panasz, a Gereben utcából A 2016-os év a közgyűlésben és
A lakosok jelzésére, a hivatal
és a Gyula utcából. Sajnos ez a bizottságokban már 2015 védolgozóinak közreműködésével,
ügyben nem tudtam intéz- gén megkezdődött. Meghatárovalamint az ÉKFI munkatársai-
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zó volt a képviselő-testület többségének állásfoglalása a menekültügy kezelésében, majd pedig a kvótanépszavazás kérdésében. Ez vezetett el a hangnem
eldurvulásához, sokszor személyes megtámadtatásomig. Ez
utóbbiakra még csak reagálni
sincs módom a közgyűlésen (az
szmsz nem teszi lehetővé). Másik központi téma – érthető módon – városunk részvétele a Modern Városok programban. Ennek keretei között jelentős fejlesztések valósulhatnak meg
városunkban. A fejlesztésekre
vonatkozó konkrét döntések
szinte mindegyikében igennel
szavaztam.
• A közgyűlésen az elmúlt egy
évben számos indítvánnyal
éltem, olykor önállóan, olykor frakciónk nevében. Az
indítványaimat a közgyűlés
rendre elutasította.
• A teljesség igénye nélkül: elutasításra került a költségvetés két fordulóban való tárgyalására vonatkozó javaslatom, az szmsz-nek a kisebbségi jogok fokozottabb biztosítására irányuló javaslatom.
Az szmsz-re vonatkozóan az
elutasítás volt a válasz olyan
pontosító javaslat esetében,
amikor az kifejezetten a város vezetésének érdekeit
szolgálta. Voltak olyan kezdeményezéseim, amelyek
hozzászólás vagy kérdés formájában kerültek felvetésre,
és amelyekkel az esetek
többségében érdemi változást nem sikerült elérnem.
Örömömre szolgál, hogy az
általam több-kevesebb rendszerességgel felvetett témák
közül az M7-es lehajtónak és
környékének az átépítése
megtörtént és az InterSpar
áruháznak az építkezése is
várhatóan a közeli jövőben
befejeződik.
• Tavalyi beszámolómban örömömnek adtam hangot, hogy
a város vezetése helyt adott
azon javaslatomnak, hogy
Érd városa is csatlakozzon
az ünnepi könyvhét eseményeihez. Az örömöm korai
volt, a 2016. évi költségvetés
tárgyalásakor nyilvánvalóvá
vált, hogy a város vezetése
erre nem kíván pénzt áldozni, így az ünnepi könyvhét
eseményeiből Érd városa változatlanul kimaradt és kimarad. Ugyancsak nem talált
forrást a város vezetése arra,
hogy a hagyományokkal rendelkező május 1-jei városi
rendezvény megtartásra kerüljön.
• A közgyűlésen több-kevesebb rendszerességgel felvetettem a közlekedéssel kapcsolatos gondokat. Nem vitat-

•

•

•

•

va az e téren történt kedvező
változásokat, egy dolgot
emelek ki: elfogadhatatlannak tartom, hogy lehet és
ténylegesen van a városnak
olyan része, amely este 10
óra után tömegközlekedéssel
nem érhető el. Az embernek
olyan érzése van, mintha a
város vezetése alapkövetelménynek tekintené a gépkocsi meglétét. A probléma különösen éles azok esetében,
akik a munkából hazajövet a
késői órákban rövidebb vagy
hosszabb gyaloglásra kényszerülnek. És hasonló helyzetben vannak azok a fiatalok vagy idősebbek, akik néhanapján szeretnének eljutni
egy színházba, hangversenyre.
A novemberi közgyűlésen
rákérdeztem, hogy a 2017től bevezetendő, az adóerőképesség függvényében fizetendő szolidaritási hozzájárulás miként érinti Érdet.
A város vezetése szerint
Érd ebben nem érintett. Úgy
legyen.
A képviselői munka feltételei 2016-ban egyértelműen
romlottak. 2015 decemberében a város egy a közgyűlés többsége által elfogadott
határozattal csatlakozott a
kormány és a kormánypártok menekültellenes irányvonalához, kampányához.
Ezt ez év júliusában egy
újabb hűségnyilatkozattal
megerősítette. Az ez elleni
ellenzéki fellépést a város
vezetése nem tudta és tudja
elviselni, és azóta is folyamatosan a szemünkre hányja. Hasonlóképpen nem tudja elviselni a város vezetése
azt, hogy a költségvetést és
annak módosításait a baloldali képviselők általában
nem szavazzák meg. A polgármester ezek miatt a baloldali képviselőket hazaárulóknak és városárulóknak minősítette.
A költségvetés elutasítását a
magam részéről ellenzéki
műfajnak tartom, a képviselő-testület mai többségét adó
pártok képviselői ellenzéki
korszakukban hasonlóan
tettek. Ugyanakkor azokat a
konkrét fejlesztéseket, amelyekre a város vezetése javaslatot tett, szinte minden
esetben támogattuk és megszavaztuk.
A lakossági fórumok közül
azokon, amelyek a közvetlen
lakókörnyezetemet érintik,
részt vettem és veszek.
Ugyancsak részt vettem és
veszek a bizottsági munkámhoz kapcsolódó rendezvényeken. A civil szervezetekkel
való kapcsolatom esetleges. A

városi ünnepségeken általában jelen vagyok, kivéve azokat, amelyek tartalmukat, értékrendjüket tekintve vállalhatatlanok számomra. Az
ünnepségek közül, amelyeken jelen voltam, kiemelem a
pedagógusnapi ünnepséget.
• Az év folyamán részt vettem
a roma kulturális nap rendezvényén, az Érd Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
közmeghallgatásán. Ugyancsak részt vettem a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
ülésén.
• A nyilvánosság, a választópolgárok tájékoztatása érdekében frakciónk rendszeresen, közgyűlést követően
általában sajtótájékoztatót
tart, amelyen mindhárman
elmondjuk az általunk legfontosabbnak ítélt kérdésekkel kapcsolatos álláspontunkat.

• Megkerestek a rossz minőségű utak miatt, a közvilágítással, a nem megfelelő postaszolgáltatással kapcsolatban
is. Ezeket az igényeket továbbítottam.
• A legtöbb esetben ki szoktam
menni a helyszínre, ezt a lakók jó néven veszik, mert így
sor kerül mindig egy kis személyes beszélgetésre.
• A környezetvédelmi és mezőgazdasági bizottság elnökeként a bizottsági ülésen sokat foglalkozunk a város
tisztaságával, a hulladékszállítással, hogy az érdi lakosságnak minél jobb közérzete legyen.
• A választókerületemben a
Somogyvári utcában elkészült az ároképítés, ami nagy
problémát oldott meg az ott
lakók számára.
• A Daróci utcában megcsinálták a vízelvezetést, valamint
a hiányzó részen a járdát.
• A Selmeci utcát – a Cserhalmi utca és Daróci utca között
– leaszfaltozták.
• Azok az utcák, amelyeket
előzőleg martaszfaltoztak,
idén emulzióval kezelték, így
még jobbá váltak. A lakók
ezeknek a változásoknak nagyon örültek, amit telefonon
jeleztek is.
• Általában minden városi rendezvényen részt veszek, ez jó
alkalom találkozni az emberekkel. Polgármester úrral
voltunk köszönteni egy 90
éves bácsit a választókerületemben, jó érzés volt látni a
meghatottságát, hogy felkerestük.

A lakossággal, a választópolgárokkal való kapcsolattartás érdekében 2015 elején elindítottam egy képviselői Facebook-oldalt. Ezen az oldalon rendszeresen beszámolok képviselői tevékenységemről, a közgyűléseken
történő megszólalásaimról, a
sajtótájékoztatókról és egyéb
képviselői megnyilvánulásaimról, érdeklődés folyamatosan
tapasztalható. A képviselői tevékenységem során nyilvánvalóvá
vált, hogy az oldalt nemcsak a
baloldali választópolgárok olvassák, hanem politikai ellenfeleim (nem ellenségeim) is figyelemmel kísérik. Az oldalam a
következő linken érhető el:
www.facebook.com/Dr-HavasiMárta-önkormányzati-képvise- Szeretném köszönetemet kifejezni az Érdi Közterület-fennlő-Érd-604057706394920/.
tartó Intézménynek, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Irodának, az Érdi Városi Polgárőr Egyesületnek, az ÖnkorA 2014. évi helyi önkormány- mányzati és Szervezési Csozati választásokon a 9. számú portnak és a Városrendészeti
egyéni választókerület man- Csoportnak, akik segítették a
dátumát nyertem meg. Az munkámat.
alábbiakról szeretném tájékoztatniaválasztókörzetemet.
Az elmúlt évi beszámoló óta
munkámat hasonlóan végeztem. Több alkalommal megkerestek a választókerületemből
különböző problémákkal. Volt,
aki telefonon, volt, aki személyesen.
• A legfőbb probléma az illegálisan lerakott szemét, a sitt
utcára való kihordása volt,
amit jeleztek a lakók.
• Volt jelzés arra is, hogy a
szomszédságban gazos, elhanyagolt telek vagy utcafront van. A megoldásra felvettem a kapcsolatot a hivatal illetékes irodájával.

ban az utak állapota és az
évente előforduló nagy esőzések okoztak gondot az itt
élők számára. A gyakori lakossági panaszokra csak
időleges segítséget tudtam
nyújtani, már ahol ez lehetséges volt. Lényeges fejlemény,
hogy a Modern Városok programja során a felszíni vízelvezetés kiépítése megkezdődött a választókerületben is.
A teljes beruházás tervei is
elkészültek. A következő évben az eddigieken túl további
területeken is elkezdődik a
munka.
Az említett feladatok az ön- • Több mint egy éve kezdeményeztük a környék néhány
kormányzat egészén túl elsőlakójával egy új játszótér épísorban a városvezetés szátését az Almafa utca – Égerfa
mára jelentettek mindennautca – Ébenfa utcák határolpos munkát, de egyéni képvita területen. Az ott folyó vízselőként észrevételeimmel és
elvezetési munkákkal párhuaz Ófalut illető tervekkel
zamosan ősszel átadásra kekapcsolatban írásos vélemérült – mondhatom – a város
nyemmel is próbáltam hozzálegszebb játszótere.
járulni a formálódó koncepcióhoz és a végül kialakult
programokhoz.
Támogatásomról biztosítottam úgy a humánpolitikai
(nevelési, szociális, egész- A 2014. évi helyi önkormánységügyi beruházások), gaz- zati választásokon a 6. számú
dasági (ipari park), turiszti- egyéni választókerület mankai fejlesztéseket. Különösen dátumát nyertem meg. Az
a választókerületemet is alábbiakról szeretném tájéérintő, csapadékvíz elvezeté- koztatniaválasztókörzetemet.
sét szolgáló beruházásokat.
A köznevelési és művelődési • Minden hónap első hétfőjén –
az előző évek gyakorlatához
bizottság folyamatosan fihasonlóan – lakossági fogagyelemmel kísérte a város
dóórát tartok, a Sárd utcai
óvodáinak és közművelődési,
fiókkönyvtárban, ahol általáközgyűjteményi intézményeban 3–5 fő, érdeklődő jelenik
inek (művelődési központ,
meg.
könyvtár, múzeum, galéria)
munkáját. Áttekintette az • Az Érdi Újságban rendszeresen megjelenő elérhetőségeiéves munkaterveket és bemen havi szinten 5–10 alkaszámolókat. A város által kilommal folyamatosan megírt tanulmányi ösztöndíjakra
keresnek különböző problészámos pályázat érkezett,
mákkal:
ezek közül a bizottság több
− közvilágítás hibái, hiámint száz tanuló részére álnyosságai,
lapított meg ösztöndíjat.
− szelektív hulladékgyűjtő
A Kulturális Alap terhére
szigetek körüli anomáliák
pénzügyi támogatást nyújjelzése,
tottunk a civil szféra kultu− úthibák jelzése.
rális kezdeményezései szá• Minden hónapban személyemára.
sen viszem ki a babacsomaKözreműködtünk a városi
gokat. Ez ebben az évben is
nagyrendezvények programhavi 6–8 közvetlen családi
jainak kialakításában. Tákapcsolatfelvételt jelentett.
mogattuk az Érdi Napok
Ezekre az alkalmakra rendFesztivál megújítását. A szíszeresen meghívom a helyi
nes, színvonalas programok
sajtót is (Érd Televízió, Érdi
és a fesztivál iránti érdeklőÚjság), és ezen keresztül eldés igazolta az új arculattal
mondhatom több száz vagy
és műsorstruktúrával megjeéppen több ezer érdi polgárlenő rendezvényt.
nak, hogy a városvezetés és a
A 2016-os év országszerte és
megválasztott képviselő-tesÉrden is az 1956-os forradatület miért és mi módon
lom és szabadságharc jeigyekszik segíteni és szolgálgyében telt. A város méltó
ni a fiatal családok és az időmódon emlékezett meg a kosebb korosztály érdekeit.
rabeli eseményekről és emléktáblát avatott a forrada- • Ebbe a sorba tartozik az
időscsomagok személyes
lom érdi áldozatainak.
házhoz vitele, ami havi 3–5
Választókerületemben az év
közvetlen kapcsolatfelvételt
során ismétlődően, elsősor-

érvényesítését támogatom munkám során. Mindez természetesen a helyi lakossággal, az itt élő
polgárokkal, intézményekkel
kialakított rendszeres kapcsolat révén lehet eredményes. Az
elmúlt év legfőbb feladata a Modern Városok programja néven
a városban már megismert,
Érdre vonatkozó 40 milliárd forint összértékű fejlesztési feladatok kimunkálása volt (a
programelemek meghatározása, a tervezési feladatok kijelölése, a pénzügyi források biztosítása stb.).
•

•

•
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A 2014. évi helyi önkormányzati választásokon a 10. számú egyéni választókerület
mandátumát nyertem meg. Az
alábbiakról szeretném tájékoztatniaválasztókörzetemet.
A sport és ifjúsági bizottság •
tagjaként és a köznevelési és
művelődési bizottság elnökeként, valamint a Fidesz-frakció
tagjaként dolgozom. A testületi
üléseken, illetve a bizottságokban a város értékeit és érdekeit,
valamint választóimat képviselem és a várost vezető többségi •
frakció várospolitikai céljainak

KOPOR TIHAMÉR
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jelent. Ilyenkor szintén jelen
van a sajtó is és beszámolnak
ezekről az ünnepi eseményekről.
Mind a babacsomagok, mind
pedig az időscsomagok házhoz vitele során lehetőség
van az adott családdal egy
bensőséges beszélgetésre,
különböző gondok és javaslatok meghallgatására, amit a
bizottsági üléseken vagy a
közgyűlés során közvetítek a
városvezetés felé.
A közösségi on-line média
lehetőségeit folyamatosan és
rendszeresen használom a
választókerületemben lakossági kapcsolatépítésre. Létrehoztam az Érdligetiek közössége Facebook-csoportot,
amelynek már több mint 300
tagja van. Ezen a felületen
rendszeresen tájékoztatom a
csoport tagjait a város és
Érdliget aktuális eseményeiről, ezen túl pedig olyan érdekes híreket osztok meg, amelyek már kedveltté tették
mások számára is az oldal
látogatását. A csoport tagjai
maguk is aktívan használják
a felületet és erősítik az Érdligetiek közösségéhez való
tartozás pozitív élményét.
Ez év január 22-én a Kőrösi
Iskolában mint a köznevelési
és művelődési bizottság tagja
részt vettem az iskola által
rendezett szavalóverseny
zsűrijében.
Március 1-jén meghívottként
részt vettem a Bólyai nyugdíjasklub összejövetelén és az
őket érintő aktuális kérdésekről beszélgettünk.
Március 30-án részt vettem
és képviseltem a köznevelési
és művelődési bizottságot is
az Érdligeti Általános Iskola
pedagógiai módszertani
napján.
Idén áprilisban ismét megszerveztem a „Hulladékért –
facsemetét!” akciót, amely
három helyszínen zajlott. Az
érdligeti vasútállomás P+R
parkolója volt a fő helyszín.
Ezen túl csatlakozott a programhoz az Ifjúsági Önkormányzat is és az általuk bonyolított csereakció a Kós
Károly Szakiskola udvarán
volt. Továbbá szintén csatlakozott az akcióhoz az Érd
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Rafael Attila elnök
úr vezetésével és a résztvevők az úgynevezett papi földeken hulladék összegyűjtésével és a környezet kitakarításával lettek részesei a
programnak. Meghívott volt
T. Mészáros András polgármester úr is. Az akció nem
sikerülhetett volna az Elvira
majorban működő Gyümölcskutató Kft. vezetője, Makay
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Miklós úr segítsége és az
ÉTH tevékeny részvétele és
Rottkel Dávid úr koordinációs munkája nélkül. Az eseményről beszámolt a teljes
helyi sajtó, rendkívül pozitív
visszhanggal.
Augusztus 3-án és 4-én részt
vettem a testvérvárosi delegációk fogadásán, valamint
elkísértem őket a kőszegi kirándulásukra.
Részt vettem az idősek napja
rendezvény kapcsán meghirdetett novellaíró pályázat bíráló bizottságában, valamint
a Szepes Gyula Művelődési
Házban rendezett eredményhirdetésen.
Október 1-jén az Érdi Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola által szervezett országos mesemondóversenyen
zsűritag voltam, a résztvevőket köszöntöttem a közművelődési bizottság és a városvezetés nevében.
Október első hétvégéjén az
Érdligeti Református Gyülekezet családi napján tevékeny résztvevő voltam, ahol
gyermekes családok számára készítettünk különböző
foglalkoztató programokat.
November második felében a
képviselői keretem felhasználásával elkezdtük a Sárd
utcába torkolló mellékutcák
(Nyitra utcától a Tétényi utca
irányában található utcák)
vízelvezető árkainak betonelemekkel való helyreállítását, amivel egyrészt majdnem teljes mértékben megoldódik a rendkívül mélyen
fekvő terület csapadékvíz- és
talajvíz-elvezetése, másrészt
ezek már előkészületek lehetnek ezen utcák szilárd
burkolattal való ellátására.
Helyi kapcsolatrendszeremre való tekintettel egy édesipari termékeket gyártó ismerősöm felajánlott több
mint 4000 darab kiváló minőségű marcipán tallér, egyenként csomagolt édességet
Mikulás-napi ajándékként
érdi óvodásoknak, bölcsődéseknek, valamint esetleges
egyéb gyermekprogramok
részére. A felajánlást egyrészt átadtam az érdi bölcsődék és óvodák részére, másrészt felajánlottam a város
főterén ilyenkor szervezett
Mikulás-napi ünnepség szervezőinek, harmadrészt pedig
olyan helyi szervezetek részére, ahol gyermekekkel
foglalkoznak.

MÓRÁS ZSOLT
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tumát nyertem meg. Az alábbi- a Polgármesteri Hivatal, és nem
akról szeretném tájékoztatni a utolsósorban Érd Megyei Jogú
Város vezetése.
választókörzetemet.
• A választókerületben 2016ban megújult a Munkácsy
Mihály utca és a Deák Ferenc
utca a Bagoly utcától indulva
a Szt. István utcáig. Ez a szakasz aszfaltburkolatot kapott, ami nemcsak az ott lakóknak teszi élhetőbbé a
környezetet, hanem a Szt.
István utca – Kossuth Lajos
utcai kereszteződést is tehermentesíti. Ezt a feladatot az
ún. képviselői keretből oldottuk meg, ami ebben az esztendőben is bruttó hatmillió
forint volt.
• Megszüntettük a Bagoly utca
– Bölömbika utca sarkán levő
szelektív szemétgyűjtőt, mivel sajnos szinte mindennap
nagy mennyiségű szemét
gyűlt össze a tárolók közvetlen környékén és ez nemcsak
esztétikai, hanem már más
problémákat is okozott a rendelő környékén. Azóta teljesen megszűnt ezen a területen az illegális szemét elhelyezése. Ezt a lépést azért sikerült megtennünk, mivel ebben az esztendőben kiosztásra kerültek minden ingatlan
részére a szelektív kukák.
• Az év folyamán folyamatosan
javítottuk az utcákat, ahol
kellett, kátyúztunk, ahol kellett, grédereztünk. Ez a munka tavasztól ősz végéig tartott, az ÉKFI terve szerint.
• A körzetben lakók folyamatosan kerestek meg problémáikkal az Érdi Újságban megjelenő telefonszámomon,
egyeztetés után általában a
problémás helyszínen találkoztam velük és ott beszéltük
meg a teendőket.
• A megoldásra váró feladatok
sokrétűek voltak, pl. fakivágás, esővízzel kapcsolatos
ügyek, vízelvezetés, ároktisztítás, lakóingatlannal
kapcsolatos problémák, közbiztonsági és közlekedésszervezéssel kapcsolatos
problémák és persze személyesebb ügyek is.
• Nagy probléma a Bölömbika
utcai rendelő állapota, köszönhetően a város vezetésének ebben az ügyben is léptünk, pályázat segítségével
elkezdődött a munka, hogy a
rendelőt áttelepítsük a Bagoly utca – Velencei út kereszteződéséhez. Reményeink szerint a következő esztendőben ez is elkészül.

Végezetül köszönettel tartozom
a munkámat segítő szervezeA 2014. évi helyi önkormányza- teknek, nagy segítség volt a minti választásokon a 3. számú dennapokban az ÉKFI, az Érdi
egyéni választókerület mandá- Polgárőrség, az Érdi Rendőrség,

már most megkezdődött a következő évi rendezvény szervezése, amelyet április 6-ra
tervezünk.
• Képviselői munkám mellett
továbbra is vállalok karitatív
tevékenységet. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezeté2016. évi tevékenységemről az
vel minden év végén közös
alábbiak szerint szeretném
ételosztást szervezünk az
tájékoztatni a választópolgáarra rászorulóknak.
rokat.
• Mivel alapító tagságot vállaltam a településünk EgészA város pénzügyi és költségségügyi Intézményének javetési bizottságának elnökevára létrehozott alapítványként, a környezetvédelmi és
ban, fontosnak feladatommezőgazdasági bizottság és a
nak tartom további támogavagyonnyilatkozati, összefértók megnyerését a még jobb
hetetlenségi és méltatlansági
egészségügyi ellátás érdebizottság tagjaként a bizottsákében.
gi üléseken és a közgyűlés
munkájában rendszeresen
részt veszek, és igyekszem
hasznos javaslatokkal élni a
városban élő közösség
érdekében. Képviselői mun- A 2014. évi helyi önkormánykám egyik legfontosabb ered- zati választásokon a 2. számú
ményének tartom, hogy az ál- egyéni választókerületben vátalam többször javasolt fejlesz- lasztottak meg önkormányzatések – amelyek választási ti képviselőnek. Képviselői
programomban is szerepeltek munkámról az alábbiakban
– megjelennek a város fejlesz- számolok be.
tési tervei között. Itt megemlíteném az infrastruktúrafej- • Helyi gazdaság erősítése,
lesztést, a kerékpárút tervekis- és középvállalkozások
zett megépülését, illetve a
(kkv) helyzetbe hozása
munkahelyteremtés irányába
− Javaslatomra és az Érdi
tett lépéseket.
Ipartestület támogatásával beindult az Érdi Város• Az érdiekkel tartott kapcsokártya program a városlatom rendszeres és eredméban. Minden érdi háztarnyes. Telefonon történő megtásba legalább egy városkeresés hetente 3–4 érkezik
kártya jutott el. A program célja, hogy erősítse a
hozzám, amelyek legfőképp
helyi vállalkozókat és
az utak állapotával, közbizkézzelfogható előnyöket
tonsági, közlekedésbiztonsájelentsen minden városlagi témákkal kapcsolatosak.
kónak.
• A személyes megkeresés fo− Testvérvárosi kapcsolatalyamatosnak mondható, hiinkat erősítve tárgyalásoszen napi szinten találkozom
kat folytattunk délvidéki,
a helyi emberekkel, akik legfelvidéki, erdélyi és lentöbb esetben kéréssel fordulgyelországi vállalkozóknak hozzám, de szép számkal azért, hogy a jövőben
mal kapok köszönetet, amely
az érdi vállalkozások több
nemcsak nekem szól, hanem
lehetőséget kapjanak a
azoknak is, akik ügyükben
külpiacokon.
eljártak, segítettek.
• Mint a helyi Ifjúsági Önkor- • Újabb utak, közművek építése, meglévők felújítása,
mányzat megalakítására tett
infrastruktúra fejlesztése
egyik javaslattevő, folyama− A 2016. évi Választókerületosan figyelemmel kísérem
ti Alapból az Ilona utca koaz Ifjúsági Önkormányzat
rábban még nem szilárd
munkáját, és lehetőségeim
burkolatú részét aszfaltozszerint részt veszek a diákotuk.
kat érintő rendezvényeken.
− A tavalyi évben mart aszAz eltelt időszak tapasztalafaltot kapott utcák esetén
ta bizonyította, hogy a város
idén egy második réteg,
fiatalsága nagy örömmel és
ú.n. „emulziós” eljárással
lelkesedéssel fogadta ezt a
stabilabbá tettük ezeket az
lehetőséget. Elmondhatom,
utcákat, így többek között
hogy más település is kedvet
a Bíró utcát is.
kapott a diákok ilyen módon
− Az Orvos utcában az eddig
történő támogatásához, enmég murvás szakasz mart
nek keretében novemberben
aszfaltot kapott.
fogadtuk Vác városának fia− Az építési engedély elhútalokból álló küldöttségét.
zódása okán a Technikus
• Mivel Érden rendszeresen
utca építése késő ősszel,
közlekedésbiztonsági napot
de elkezdődött. A munkák
tartunk a helyi tanulóknak,

PULAI EDINA

SIMÓ KÁROLY

végleges befejezése jövő
tavasszal történik meg.
− A Modern Városok program keretében folyik a Tolmács utcának a Jegyző
utca – Velencei út közötti
szakaszának tervezése,
hogy a Tisztviselőtelep
egy használhatóbb közúti
kapcsolatot kapjon.
• Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola bővítése, rekonstrukciója, új óvoda építése
− A Fácán közi új óvoda tekintetében a beadott EU-s
pályázat elnyerte a támogatást. A kivitelezésre a
közbeszerzés folyamatban
van. Reményeim szerint –
amennyiben nem húzódik
el a közbeszerzés – várhatóan a régi focipálya helyén felépülő új óvoda 2017
év végére elkészül.
− Az iskola tekintetében az
engedélyes tervek elkészültek. A kormány illetékes Modern Városok Bizottsága jóváhagyta a
megépítéshez szükséges
pénzügyi források első részét. A kivitelezésre kiírt
közbeszerzés lezárta után,
várhatóan 2017-ben kezdődhet az építés is.
• Fácán közi lakótelep jogi
helyzetének rendezése,
csatorna problémáinak
megoldása
− Többször felszólaltam a
közgyűlésben, sürgetve
a jogi helyzet tisztázását. Levélben kerestem
meg az illetékes Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt.-t, ahonnan azt a választ kaptam, miszerint
a tisztázást segítő bírósági eljárás folyamatban
van. Bízom benne, hogy
hamarosan megszületik
a döntés is, ennek nyomán pedig a tiszta jogi
helyzet ismeretében rendezni lehet végre a közműveket is.
• A választók folyamatos
képviselete az önkormányzati munkában, kapcsolattartás
− Telefonon folyamatosan
elérhető vagyok, ezenkívül
keddenként fogadóórán
heti rendszerességgel 3–4
választópolgár keresett
fel.
− A témák, amelyben tájékoztatást, illetve közreműködést kértek: utcák javítása, volt Tüzép telep karbantartása és lakókat zavaró tevékenység megszüntetése, Érdi Újság terjesztése, utólagos csatornarákötés, házi átemelők
igénylése, a Pacsirta és
Papagáj utcák vízelvezeté-

se, szelektív hulladékgyűjtés, Ercsi út tömbházak
szigetelése, Felső utcai
óvoda épületében tapasztalható problémák.
− A közgyűlésben többek
között a szociális támogatási rendszer további átalakításában vettem
részt, illetve az Idősügyi
Tanács tagjainak segítéségével az idősebb korosztály számára szerveztünk
több nagy sikerű programot: Ki Mit Tud?, Lecsófesztivál, illetve év végén
kerül sor a második Idősek Karácsonya rendezvényre az Arénában.
− A választókerületet érintő
jó hír, hogy megszületett a
kormányzati döntés a
pénzügyi forrás biztosításáról, így legkésőbb 2017
elején a 40-es vasútvonal
rekonstrukciója keretében
elkezdődhet a Nagyállomás felújítása.
− Alpolgármesterként segítettem polgármester úr
munkáját, megbízása
alapján helyettesítettem
azokban az ügyekben,
amelyeket rám bízott.
Köszönöm T. Mészáros András polgármester úrnak és önkormányzati képviselőtársaimnak a folyamatos támogatást, hisz eredményt csak közösen, csapatmunkával tudunk elérni.

SZABÓ BÉLA
A 2014. évi helyi önkormányzati választásokon a 12. számú
egyéni választókerület mandátumát nyertem meg. Az alábbiakról szeretném tájékoztatni a
választókörzetemet.
A városfejlesztési, városüzemeltetési és vagyongazdálkodási
bizottság elnöke, valamint a
sport és ifjúsági bizottság tagja
vagyok. A közgyűlésben elvégzett feladatokon kívül a képviselői munkám jelentős részét a
szakbizottságok hatáskörébe
tartozó előterjesztések, határozati javaslatok és önkormányzati rendeletek előkészítésében,
megvitatásában, a döntések
meghozatalában való munka teszi ki.
• A Faragó utca lakói ebben az
évben is a kátyúk kijavítását
kérték. Az útjavítás mart
aszfalttal megtörtént.
• A Bognár utca egy részén a
nyári esőzések folyamán
szinte járhatatlanná vált az
úttest, hatalmas vízmosások
keletkeztek. Ugyanez történt a Fűtő utca középső sza-
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letve közterületi bútorok kerüljenek elhelyezésre, amelyek 21. századi minőséget és
színvonalat képviselnek. Va•
lamint fontos lenne, hogy a
lakótelepnek külön körzeti
megbízottja legyen, aki vigyáz a rendre. Mindent megteszem a jövőben is azért,
hogy az önkormányzat kény•
szerítse rá a Magyar Állam• Lakossági megkeresések
vasutakat a területeinek tiszalapján többször szólaltam
tán tartására, illetve a terüfel a közgyűlésben többek köletén lévő vízelvezetők karzött a Papi-földek mielőbbi
bantartására, mert amit a
vízrendezéséért, a Zámori út
MÁV művel a városunkban,
•
környékének vízelvezetési
az a hanyagság tűrhetetlen.
problémáinak megoldásáért,
Remélem, a jövőben sikerül
a Tállya utcai óvoda mielőbbi
elérni, hogy megszűnjön a
felújításáért, egy komplex
Balatoni úton tapasztalható
nagyberuházásért, ami lakóveszélyhelyzet, amit a takatelepi közterületek fejlesztérékszövetkezetnél található
sét jelentené, az Érdligeti
•
rosszul kiépített zebra jelent,
posta katasztrofális helyzete
át kell építeni és biztonságosmiatt, az alközpontok fejleszsá kell tenni. Nem szabad,
téséért, a közvilágítás időhogy újból tragédia legyen a
szakos meghibásodásai
vége, mint ami az idei évben
okán, az érdi aszfaltutak és
történt.
járdák bővítéséért és a városi közbiztonság és a közterü- • Fontosnak tartottam, hogy
részt vegyek a városi intézletek rendezetlenségével
mények és a város rendezkapcsolatban.
vényein is. Többek között
• A közgyűlési felszólalások és
volt szerencsém részt venni
kérdések mellett konkrét
az Érdi Vörösmarty Mihály
problémák megoldásával
Gimnázium és az Érdi Gárvagy a probléma jelzésével
donyi Géza Általános Iskola
igyekeztem szolgálnia az enés Gimnázium több rendezgem megkereső polgárokat
vényén is, de igyekeztem a
és a város összes lakóját.
Szepes Gyula Művelődési
Ilyen probléma a közvilágí•
Központ, az Érdi Galéria,
tást eltakaró, illetve az utak
Csuka Zoltán Városi Könyvmelletti és közterületeken
tár programjain is megjelévő rendezetlen növényzet
•
lenni.
kérdése, amelyről számtalan
panasz érkezett hozzám. A • Hiszek abban, hogy szolgálnunk kell a városunkban
lakossági panaszok miatt a
élőket, ezért kapcsolatot kell
polgármesteri hivatal illeté•
tartanunk a helyi civil és érkes irodájához fordultam és
dekképviseleti szervezeteksegítségüket kértem, hogy a
kel is, az elmúlt időszakban
város egész területén levő,
•
többek között jártam az Érdi
kivágást vagy más beavatkoIpartestület rendezvényén,
zást igénylő munkákat véa Pest Megyei Kereskedelmi
gezzék el. A felém jelzett
és Iparkamaránál, az Érdi
problémák egy részét már
Fogyasztóvédelmi Egyesüorvosolták kérésemre az illeletnél és folyamatosan prótékes szervek, és a fennmabálom tartani a kapcsolat a
radó munkák is reményeim
város nyugdíjasközösségeiszerint az idén befejeződnek.
•
vel is.
Hasonlóan tudtam több, az
egész város területén jelent- • Fontosnak érzem, hogy a
képviselő szolgálata során
kező kisebb útkarbantartási
részt vegyen a város vérkeés vízelvezetési problémára
ringésében, ezért amikor
megoldást találni.
csak tehetem, kézilabda• Sajnos voltak olyan jelzések
meccsekre is kilátogatok, ilés problémák, amelyek megletve részt vettem az adventi
nyugtató megoldására még
ünnepségeken és sok más
várnunk kell, de mint eddig
A 2014. évi önkormányzati váegyéb önkormányzati és nem
is, ezután is képviselem az
lasztásokon történt megváönkormányzati szervezésű
ügyeket és mindent megtelasztásom óta törekedtem a
rendezvényeken is. Az elmúlt
szek a mielőbbi megoldásuképviselői munkám során a
időszakban tartalmas és érkért. A teljesség igénye nélfolyamatos kapcsolattartásra
tékes beszélgetéseket folykül ilyen a lakótelepi fejleszaz érdi választópolgárokkal,
tattam sok városi prominens
tés kérdése. A lakótelepen
lakosokkal. A folyamatos kapszemélyiséggel, egyházi szeélők megérdemlik, hogy egy
csolattartásért állandóan hívmélyekkel, sportolókkal,
nagy volumenű közterületható telefonszámom és heti
amelyek mind segítettek abfejlesztést kapjanak, amely
rendszerességgel szerdánban, hogy szeretett városom
során megújulnának a parként tartott hivatalos fogadóiránti szolgálatomat még
kok, játszóterek és kutyafutórám az Érdi Újságban is
jobban tudjam teljesíteni.
tató, sportpálya és utcai, ilmegtalálható.
kaszán is. Mindkét helyen
aszfaltburkolatot kapott az
úttest.
Lakók jelezték, hogy a Darukezelő utca – Iparos út
kereszteződésében az aszfaltréteg széle több helyen
beszakadt. A javítás megtörtént.
A Darukezelő utca város határa felé eső részén az önkormányzat által karbantartott
nagy átmérőjű csapadékvízátereszt kellett ebben az évben is kitisztíttatni.
A Favágó utca lakói nagyszámú leánder elhelyezését ismételten kérték tőlem, ezt
most is a Nyári Napközis Tábor területén sikerült megoldani.
Választókerületem lakói
hosszú időn át kifogásolták,
hogy az ígéretek ellenére
nem kezdődött el az M7-es
lejáró megépítése sem és az
InterSpar bevásárlóközpont építkezése sem. Majd
pedig az építkezések megindulása óta sok problémát
okozott az átépítés. Az Iparos út e szakasza most már
elkészült, nagyságrenddel
javultak a közlekedés körülményei. A bevásárlóközpontot várhatóan 2017. év
február-márciusban nyitják meg.
Ahol jelezték, ott a közvilágításban bekövetkező műszaki
hibákat megjavíttattam.
A Kőműves utca Iparos út felőli szakasza szinte járhatatlan volt. Itt az útburkolatot
rendbe tettük.
A Csillés utcában is soron kívül kellett kijavítani az útfelületet.
A Fűtő utca Fuvaros út felőli
szakaszán a bozótos mármár lehetetlenné tette a közlekedést. Ugyanitt nagy
mennyiségű szemetet és betontörmeléket szórtak el illegálisan. Ezt a területet is
rendbe tettük.
A Búvár utcában 2017-ben
várhatóan elkezdődik több
milliárd forint értékben az
iskola és az óvoda megépítése. A tervek már készülnek.

SZŰCS GÁBOR

Meggyőződésem szerint a képviselői munka az szolgálat. Az
elmúlt időszakban a hozzám forduló lakosok problémáinak a
közgyűlésen való felvetésével,
mind pedig az önkormányzat
segítségével való megoldásukkal próbáltam szolgálni az itt
élőket.
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TEKAUER NORBERT
A 2014. évi helyi önkormányzati választásokon az 5. számú egyéni választókerület
mandátumát nyertem meg. Az
alábbiakról szeretném tájékoztatniaválasztókörzetemet.
Mint választott képviselő folyamatosan résztvevője vagyok
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlés munkájának. A közgyűlési
munka mellett három bizottságban végzem még képviselői
munkámat. A közrendvédelmi
bizottság elnökeként, valamint a
sport és ifjúsági és a pénzügyi
és költségvetési bizottságban. A
2016-os évben a következő munkák elvégzésére került sor a választókerületemben:
• Sebes utca – Sárvíz utca között szikkasztó árok készítése 100 méteres hosszúságban.
• Sárvíz utca alatt áteresz létesítése.
• Sárvíz utca – Sárd utca között szikkasztó árok készítése 60 méteres hosszúságban.
• Sárd utca – Tó utca között
áteresz létesítése.
• Tó utca teljes hosszúságában
burkolt árok készítése 150
méter hosszúságban.
• Sajó utca, Balatoni út – Sebes
utca közötti szakaszán burkolt árok készítése 200 méteres hosszúságban.
• Csilla utca teljes hosszában
szilárd útburkolattal való ellátása, valamint szikkasztóárok készítése.
• Cecília utca teljes hosszában
szilárd útburkolattal való ellátása, valamint az északi
oldalon burkolt árok készítése, szintén a Cecília utca teljes hosszában.
• Ágnes utca, Cecília utca –
Bara patak közötti szakaszán burkolt árok készítése
80 méteres hosszúságban és
ennek bekötése a Bara patakba.
• Az újonnan szilárd útburkolattal ellátott Cecília utca és
Csilla utca forgalomrendezése.
• Városi beruházásban felújításra került a Szepes Gyula
Művelődési Ház – Béke tér
közötti „központi parkoló”.
• Valamint eleget téve az I. választókerületet képviselő Antunovits Antal kérésének, a
képviselői keretem megmaradt részével hozzájárultam
a Béke téri lakótelep játszóterének felújításához.

DR. VERES JUDIT
A 2014. évi helyi önkormányzati választáson a 11. számú

utcában is, azon kívül, hogy
egyéni választókerület megkátyúsak, a víz kimossa az
választott képviselője lettem,
utat.
a Fidesz–KDNP támogatásával. Az alábbiakról szeretném • Ha esik, a csapadékvíz okoz
tájékoztatni a választókörzegondot. A vízelvezetés hiátemet.
nya miatt sokat szenvedtek
az emberek a választási
körzetemben. Pl. a SomogyA szociális és egészségügyi bivári utcában, ahol ma már
zottság elnöki feladatát kapkész a vízelvezető árok. Sajtam meg. Nagy megtiszteltetés
nos a Sóskúti úton és a Szoez számomra, hiszen ekkora
vátai utcában még nincs kivárosban a lakosság egészségépítve a csapadékvíz-elveügyi alapellátása, a szociális
zető. Remélhetően hamaroágazat munkájának a figyesan itt is megépül, és meglemmel kísérése nagy felelősszűnik, hogy a garázsokat,
ség. A parkvárosi választási
az udvarokat és a kerteket
körzet pedig sok-sok feladatot
elönti a víz. Nagyon hiányad, de nagy kihívást is jelent
zik a járda.
számomra! – mivel ez a városrész rendkívül elmaradott te- • Megépült a Kádár utca kritirülete volt a városunknak. Évkus szakasza a Szövő utca
tizedes lemaradásokat kell beés a Takács utcák között,
hozni itt! Dr. Aradszki András
útszegéllyel, kocsibeállókországgyűlési képviselő és a
kal, és mivel itt csapadékváros fideszes vezetése, T. Mévíz-elvezetőt kiépíteni nem
száros András polgármester
lehet, szikkasztóval oldotsegíti a munkámat.
ták meg a víz elvezetését, az
Iparos úton vízelterelővel,
járdaszakasszal.
• A közgyűléseken, frakcióüléseken és a bizottsági ülé- • Kész az Alsóerdősor útnak a
játszótértől a Felsővölgyi
seken felkészülten vettem
útig vezető szakasza is, varészt, képviseltem a választási körzetem, az itt lakók
lamint a Nyírfa útnak a Füérdekeit, hangot adtam az
gefa utca – Felsővölgyi útig
Egyebekben történő hozzáterjedő szakasza, szilárd
burkolat, útszegély, kocsibeszólásaimban, harcoltam
azért, hogy az itt lakóknak
állókkal.
kulturált körülmények • A közvilágítás hiánya probléépüljenek ki. Nagy eredma volt a Hegesztő utcában, a
Tetőfedő utcában és a Kéménynek tartom, hogy óvoményseprő utcában, az ott
daépítésre, bővítésre, korlakók gyakran hívtak emiatt.
szerűsítésre, berendezéA Hegesztő utcában ma már
sekre több mint egymilliárd
kész a világítás, reméljük,
forintot szavazott meg a
karácsonyra a többi utcákközgyűlés a 2017. évre vároban is lesz fény.
sunkban!
• A közgyűléseken kapott in- • A Szivárvány óvoda előtti
parkoló elkészült 25 gépkoformációkról tájékoztattam a
csiparkolóval, a képviselői
megbízóimat.
keretem terhére. Nagyon hi• Fogadóóráimat rendszereányzott, a parkoló mindig
sen megtartottam a Polgárok
telve! Ha az InterSpar megHázában, szükség szerint a
épül, ez a zsúfoltság bizohelyszínen, ha a választópolnyára enyhülni fog. Az árugár úgy kérte. Sok-sok elintéház gőzerővel épül. Átkerül
zésre váró problémával kea posta, lesz önkormányzati
restek meg az emberek szeügyfélszolgálat. Ma már
mélyesen, telefonon vagy ekész a Hegesztő utca, a Gémailen.
pész utca, az Aszfaltozó
• Ebben az évben a szociális és
utca, a Fűtő utak. Szilárd
egészségügyi bizottság az
burkolattal, szegéllyel, csa„Érd Egészségügyéért díjra”
padékvíz-elvezetővel, járdádr. Bognár Sára házi gyerval és füvesítettek is. Körformekorvost terjesztette a közgalom, gyalogos átkelők segyűlés elé – a képviselők egygítik az áruház biztonságos,
hangúan megszavazták a
kényelmes megközelítését.
doktornőt.
Kulturált buszmegállók ke• Fogadóóráimon leggyakrülnek hamarosan a véglerabban az utak állapota volt
ges helyükre.
a fő téma. Rosszak az utak
– mint a Kárpitos utca, a • Az autópálya-lehajtó időre
elkészült, kiépültek a sávok,
Kályhás utca, a Kerékgyára lámpák megkönnyítik az
tó utca¸ a Tekercselő utca
érdiek közlekedését, a le- és
stb. Nyáron a nagy por, a
a felhajtást az autópályára.
gyorshajtás jelent problémát
Az M7-es autópálya mellett
pl. a Simító utcában¸ a Szénegy szakaszon hiányzik a
égető utcában, a Szilfa utcázajvédő fal, sokan panaszban, a Fűzfa utcában, de a
kodnak miatta, kérésüket
Drégely utcában és a Dévai

műsor
•

•

•

•

•

•

•

•

továbbítottam, várjuk, hogy
megépüljön.
Köszönjük a lakosság megértő türelmét az autópálya lefelhajtó és a Bem téren zajló
építkezés, a körforgalom
megépítése alatt! Ma már a
csomópont kész, növényekkel beültetve, nyáron virágok
voltak a kandelábereken,
most karácsonyi kivilágítás
szolgálja az érdiek kulturált
közlekedését.
Az időseknek: a 80, 90 éveseknek összeállított születésnapi ajándékcsomagok
átadását nagy megtiszteltetésnek veszem. Gazdag életutak, érdekes emberi sorsok
tárulnak fel előttem, ami nekem mint g yermekg yógyásznak rendkívül érdekes
munka. Van, aki puszit ad
érte, de van, aki elküld, –
Igen, van, aki az ajándékot,
a kedvességet is gyanúval
fogadja! – Megértem, nem
kényeztettek bennünket az
elmúlt 50 év alatt! Szokatlan
az ilyen megkeresése az időseknek.
Az érdi újszülöttek értékes
babacsomagot kapnak ajándékba, ha Érdre be van a kicsi jelentve.
Elértük azt, hogy a Parkvárosi Művelődési Házban kihelyezett irodája van a szociális ágazatnak. Szociális
üg yekben rendszeresen
megkeresnek. Az esetek
többségében közösen, a hivatal segítségével találunk
megoldást a nehéz problémákra.
Az Év Családja díjra ebben
az évben a szociális és
egészségügyi bizottság a
nagycsaládosok javaslatára
Kardos Botond Szabolcs
családját terjesztette fel,
majd ítélte oda a közgyűlés
nekik a díjat, aki a feleségével példaértékűen neveli a
gyermekeit.
A nyugdíjasklubok vidám
nyári lecsófesztiválján mint
felkért zsűritag voltam jelen,
amit nagy örömmel vállaltam. Jó volt látni a sok vidám,
kedves érdi nyugdíjast.
Parkvárosban a nyaranta
megrendezett napközis tábor gyermekorvosi ügyeletét
kezdettől fogva szervezem, a
nyitó- és a záróceremóniákon meghívott vendégként
részt is veszek.
Önkéntes karitatív munkaként végzem a Parkvárosban lévő LEA Otthon gyermekorvosi ellátását az intézet fennállása óta, ahol az
otthonukból elzavart, menekülő anyák a gyermekeikkel találnak otthonra, védelemre, segítségre, megnyugvásra.

• November 23-án adta át ünnepélyesen polgármester úr
a Bajcsy-Zs. út 47. sz. alatti
Gyermekegészségházat,
ahol kb. 4000 gyermek
egészségügyi ellátása biztosított kulturált körülmények
között. Köszönjük a szülők
és gyermekek türelmét a nehézségek elviseléséért, de
talán megérte, egyik látogató mondta: európai színvonalú rendelőt kapott a városrész!
• Háziorvosi rendelő is elkészült a Bajcsy-Zs. út 40. sz.
alatt, a BENU Gyógyszerforgalmazó Zrt. jóvoltából, remélhetően hamarosan megkezdik itt is az orvosok a betegek ellátását kényelmes, a
kor igényeinek megfelelő,
szépen berendezett, felszerelt rendelőkben, és vásárolhatják meg az emberek a
gyógyszereiket a rendelő
mellett lévő igényes, tágas
BENU patikában.
• A parkvárosiak végre kulturált, rendezett körülmények
között élhetik az életüket.
• Megoldódik a posta, a buszmegállók méltatlan helyzete
– ezek miatt nagyon-nagyon
sokan kerestek meg panaszkodva, segítséget kérve. A
városrészben hiányoznak a
kerékpárutak! Hiányzik egy
piac! A járdák építését
folytatni kell!
• Kiépítésre várnak a Törökbálinti út és a Sóskúti út járdái és még sok-sok többi utcán. Különös tekintettel várják az emberek a Szövő utca
– Folyondár utca – Törökbálinti út kereszteződésének a
kiépítését. Valamint a Felsővölgyi utca – Törökbálinti út
– Tetőfedő utak kereszteződése is megépítésre vár! Korszerű gyalogátkelőhelyekkel, amit a sérült, a fogyatékos emberek is igénybe tudnak venni. Remélem, a Szent
István kistemplom is megújul, megszépül az elkövetkező évben.
• Ha a posta elköltözött, a Bem
köz is felszabadul, kényelmesen kiépül.
• Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola korszerűsítését
lehet folytatni, befejezni.
• A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (ahol közel 90 000 ember egészségügyi szakellátása történik)
régi szárnyának a felújítását,
az energetikai rendszerének
korszerűsítését, a felszerelések, a műszerek pótlását
folytatni kell a lakosság korszerű, igényes, egészségügyi
ellátásáért.
Igen, csak lépésről lépésre lehet
haladni!
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2017. január 22.
VASÁRNAP 15 ÓRA
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:

Január 23., HÉTFŐ
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Január 24., KEDD
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA
2017

2017. január 20. (péntek) 16 óra
16.00 Köszöntőt mond
T. Mészáros András Érd Megyei Jogú Város Polgármestere
16.10 Könyvbemutató
Németh Géza (a Természet Világa szerkesztője)
Flaccus Kiadónál megjelent
Sör jégkockával - Bevezetés más világokba
című könyvének bemutatója.
A szerzőt és művét bemutatja Dr. Kubassek János
a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója.
A szerző előadása élményeiről, majd a könyv dedikálása az
érdeklődőknek.
17.00 Filmbemutató
Balog Gellért: Magyarok Szíriában című,
a szíriai Margatban és környékén végzett magyar régészeti ásatásokról
készült film bemutatója.
Dr. Major Balázs régész, egyetemi docens
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar,
Régészeti Tanszék vezetője és
a Nemzetközi Kapcsolatok dékánhelyettese)
a szíriai régészeti ásatások vezetőjének
előadása.
Helyszín: Magyar Földrajzi Múzeum - tetőtér,
Tel.: 06 (23) 363-036, info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
2030 Érd, Budai út 4.

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 (ismétlés)
21:30 Élő örökségünk 15/9. rész
ismeretterjesztő sorozat
22:00 Bibliai Szabadegyetem
90/29. 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
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
kulturális magazin
20:00 Trafó Jazz Klub koncertek
Bacsó Kristóf
20:55 Chaplin szereti a zenét
Kósza Blues Band
21:50 Mozgás
sportmagazin
22:20 Székely Kálvária
dokumentumfilm
23:10 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó
23:40 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

Január 25., SZErDa

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem
90/30. rész
21:00 Lady és az útonálló
kalandfilm,1989
22:40 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
23:10 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó
23:40 Tűzijáték

Január 26., CSÜTÖrTÖK

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:00 a 2016–2017. évi női kézilabdabajnokság
Mosonmagyaróvári KC SE–Érd
21:40 Sztárportré 82. rész
22:10 Fény-Kép
kulturális magazin
22:40 Mozgás
sportmagazin
23:10 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:40 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
0:10 Tűzijáték

Január 27., PÉnTEK

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról

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

19:30 Herkules
kalandfilm, 1983
21:10 Sztárportré 82. rész
21:40 Globo Világjáró 57. rész
22:10 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:40 Mozgás
sportmagazin
23:10 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó
23:40 Tűzijáték

Január 28., SZOMBaT

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 58. rész
20:00 Lady és az útonálló
kalandfilm, 1989
21:40 Fény-Kép
kulturális magazin
22:10 Bibliai Szabadegyetem
90/30. rész
23:10 Érdi Panoráma ism.
heti események összefoglalója
23:40 Tűzijáték

Január 29., 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 Herkules
kalandfilm, 1983
22:40 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:10 Érdi Panoráma ism.
A heti események összefoglalója
23:40 Tűzijáték

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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Pályázati felhívás

Szociális Gondozó Központ – Érd

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában,
területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására.

Szociális Gondozó Központ – Érd
Időseket Ellátó Központ

HÁZI GYERMEKORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE

Ellátandó feladatkör: Érd Megyei Jogú Város
4. számú (betöltetlen) házi gyermekorvosi •
körzetének ellátása területi ellátási kötele
zettséggel, vállalkozás formájában, az ön
kormányzattal kötött feladatellátási szerző
désben rögzített feltételekkel. A városban
a 24 órás alapellátási ügyeleti szolgálatot
gazdasági társaság működteti.

jogosultját terheli.
Érd Megyei Jogú Város Önkormány
zata a nyertes pályázót támogatási
szerződés keretében havi 300 000
Ft támogatásban részesíti egy éven
keresztül az OEPfinanszírozáson felül.
A nyertes pályázó a támogatás össze
gét a praxis működtetésére, eszközök,
berendezések, műszerek beszerzésére
A feladat ellátásának helye: 2030 Érd, Bagoly
használhatja fel.
u. 47. sz. alatti rendelő. Érd megyei Jogú Város
Pályázati
feltételek: Az önálló orvosi tevékenyÖnkormányzata a 241/2016. (XI.24.) határozattal
ségről
szóló
2000. évi II. törvényben, a végrehajtádöntött az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti ingatsáról
rendelkező
313/2011.(XII.23.) Korm. rendelanon új egészségügyi szolgáltató épület megvaletben,
valamint
a háziorvosi, házi gyermekorvosi
lósítására vonatkozó célokmányt elfogadásáról,
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)
amely épületben elhelyezésre kerül majd a házi
gyermekorvosi rendelő. A megvalósulás tervezett EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
•
Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakoridőpontja 2018. év.
vosi képesítés;
A jogviszony időtartama: A feladatellátási
Büntetlen előélet;
szerződés ötéves időtartamra szól, amely kérelem- •
•
Cselekvőképesség;
re meghosszabbítható.
•
Magyar állampolgárság;
Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
•
Magyar Orvosi Kamarai tagság.
•
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
térítésmentesen biztosítja a rendelőhelyiség A pályázathoz az alábbi dokumentumokat
használatát. A rendelő használatával felme- kell mellékelni:
iskolai végzettséget, szakirányú képzettsérülő rezsiköltség – a közműszolgáltatókkal •
kötött szerződés alapján – a praxisjog
get tanúsító okiratok hiteles másolata;

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 204es
szobájában!
Telefon:
522300/297es mellék

Ne engedjünk
a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást
észlel a városban, az alábbi
telefonszámokon, illetve e-mail
címen tehet bejelentést 0–24-ig:
06302000890,
06306212596
macsotay.polgarorseg@gmail.com
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•
•
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•

•

egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;
három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány vagy az annak megkéréséről
szóló postai feladóvevény másolata azzal,
hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak
az okirattal már rendelkeznie kell;
szakmai önéletrajz;
nyilatkozat a praxis vállalkozási formában
történő működtetéséről;
Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban
részt vevő személyek a pályázati anyagot
megismerjék, és abba betekinthessenek;
a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata
elbírálását zárt ülésen kéri-e vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;
a pályázó nyilatkozata, hogy praxisengedéllyel nem rendelkezik. Amennyiben a
pályázó rendelkezik praxisengedéllyel, akkor a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.
§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.
február 28.
A pályázat elbírálásának határideje: a
pályázat benyújtásának határidejét követő közgyűlés ülése. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot
egy példányban, zárt borítékban, postai úton
(vagy személyesen) Érd Megyei Jogú Önkormányzata részére, T. Mészáros András polgármesternek
címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.) kell benyújtani. A
borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi
körzet pályázat”.
A jogviszony kezdete: a feladatellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély
alapján, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
megkötött finanszírozási szerződés hatályba
lépését követően azonnal.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda irodavezetőjénél, Dudás
Erzsébetnél a 06-23-522-318 telefonszámon munkaidőben vagy a 06-30-449-0881 telefonszámon.

Szociális Gondozó Központ – Érd

PÁLYÁZATOT HIRDET
HÁZI GONDOZÓ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: a gondozást-ápolást igénybe vevő személyek önálló életvitelének
fenntartása, saját lakókörnyezetükben
történő biztosítása. A speciális szakmai
és közegészségügyi előírások betartásával területi gondozási feladatok ellátása. Személyes higiénével kapcsolatos
feladatok, a gondozási környezetében
végzett feladatok, élelmezés, egészségügyi ellátási feladatok.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
középiskola v. gimnázium,
általános ápoló és asszisztens,
szociális gondozó ápoló OKJ,

•
magyar állampolgárság,
•
büntetlen előélet,
•
cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
•
szakmai önéletrajz, motivációs
levél,
•
iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat,
•
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,
•
hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 10. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt, a 06-23520-362-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: 1/208/2017,
valamint a munkakör megnevezését: házi gondozó;
•
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 végzettséggel lehetséges;
•
az érvényes pályázatot benyújtó
jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt;
•
azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve
a pályázó a kiírt feltételeknek
maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. február 15.

Szociális Gondozó Központ – Érd

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

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

Szociális Gondozó Központ – Érd Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szociális Gondozó Központ – Érd
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

PÁLYÁZATOT HIRDET
CSALÁDSEGÍTŐ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: a szociális és mentálhigiénés
problémákkal küzdő egyének, családok és
közösségi csoportok segítése a társadalmi
integráció érdekében. A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok
igénybevételének formáiról megfelelő
tájékoztatás biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
főiskola, felsőfokú szociális
alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, felekezeti
szociális munkás,
•
viselkedéselemző, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, családterápiás konzultáns,

családterapeuta, kognitív- és
viselkedésterápiás konzultáns,
gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó oklevéllel rendelkező
óvodapedagógus, tanító, tanár,
nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus,
védőnő, teológus, hittanár,
hittantanár;
•
magyar állampolgárság,
•
büntetlen előélet,
•
cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
•
szakmai önéletrajz, motivációs
levél,
•
iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat,
•
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,
•
hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének idő
pontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határide
je: 2017. január 25. A pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt 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: 1/1274/2016, 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 lehetséges,
•
az érvényes pályázatot benyújtó
jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt,
•
azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. január 30.

PÁLYÁZATOT HIRDET
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÓ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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 kapcsolódó feladatok egységében (1997. évi
XXXI. törvény a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásáról, valamint a
végrehajtási rendelete alapján) pszichológiai tanácsadói és családterápiás feladatok 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 bizonyítványmásolat,
•
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,
•
hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25. A pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt 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: 1/1279/2016, valamint a
munkakör megnevezését: pszichológiai 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 lehetséges,
•
az érvényes pályázatot benyújtó
jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt,
•
azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. január 30.

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati Iroda, Általános Igazgatási
Ügyek

ANYAKÖNYVVEZETŐ
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 25.
pont.
Ellátandó feladatok:
•
születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat,
haláleset anyakönyvezése és
az ezzel összefüggő hatósági
feladatok ellátása,
•
anyakönyvi kivonatok kiállítása,
nyilvántartások vezetése,
•
állampolgársági kérelmekkel
kapcsolatos
feladatok
teljesítése,
•
egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos ügyintézés,
•
névváltoztatási ügyek felterjesztése,
•
családi eseményekkel kapcsolatos ünnepségek lebonyolítása,
•
teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: az ellátandó feladatoknál került feltüntetésre.
Jogállás, illetmény és juttatások:
a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011.
évi CXCIX. törvény, valamint Érd MJV
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati
Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatásszervező szakképzettség és
anyakönyvi szakvizsga, vagy
felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség, valamint az állam- és jogtudományi
képzési területen szerzett
szakképzettség és anyakönyvi
szakvizsga;
•
magyar állampolgárság,
•
cselekvőképesség,

•
büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
•
közigazgatási szakvizsga,
•
anyakönyvvezetői munkakörben eltöltött gyakorlat,
•
informatikai ismeretek.
Előnyt jelentő kompetenciák:
•
rendszerezett problémamegoldás,
•
objektivitás,
•
jó szintű szóbeli és írásbeli
kifejező készség,
•
precizitás, megbízhatóság, jó
elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
•
45/2012. (III.20.) Korm. rend.
1. melléklete szerinti szakmai
önéletrajz,
•
végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör legkorábban
2017. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Dudás Erzsébet nyújt, a 06-23522-318-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak Érd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő
megküldésével (2030 Érd, Alsó
utca 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 14/934/28/2016,
valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető.
•
személyesen, dr. Kertész Orsolya, Bartos Beatrix részére, Pest
megye, 2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A pályázat elbírálásának határideje: 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 kikötésével.
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Szabadfogas a főtéren

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
időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
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 elősegítését. A szociális
biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének
formáiról megfelelő tájékoztatás
biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, felsőfokú szociális
alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakember,
gyermekvédelmi pszichopatrónus, 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, pedagógiai
előadó, gyógypedagógus,
védőnő, teológus, hittanár,
hittantanár;
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs
levél,
• iskolai végzettséget igazoló
bizonyítványmásolat,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt, a 06-23520-362-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 megnevezését:
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 lehetséges,
• az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt
• azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre,
illetve a pályázó a kiírt feltételeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 30.

Előzze meg a vízhálózat fagyásából adódó károkat!

Szelektív
hulladékgyűjtő járatok
Előzetesen tájékoztatjuk kedves érdi lakossági ügyfeleinket, hogy hamarosan megjelenik a sajtóban cégünk 2017.
évre vonatkozó, házhoz menő, szelektív hulladékgyűjtő
járatainak utcák szerinti, időpontokat tartalmazó előzetes
tervezete.
Az új járatokat terveink szerint 2017. február hónap első
felében indítjuk.
Reméljük, az új esztendőben is sokat tehetünk közösen
városunk környezeti rendjének és tisztaságának mielőbbi
megteremtése érdekében.
Az ÉTH sajtószolgálata

Az elmúlt napok szélsőségesen hideg
időjárása miatt diszpécserszolgálatunkhoz tömegesen érkeztek segélykérő hívások, mivel a háztartásokban
egyszer csak nem folyik víz a csapból.
A helyszínre érve kollégáink a legtöbbször azt tapasztalják, a felhasználók
nem gondoskodtak a vízmérő és a
belső ivóvízhálózat fagymentesítéséről,
megfelelő védelméről, és ebből adódik
a szolgáltatás elégtelensége. A vezetékben keletkező jégdugó először csak
a vizet apasztja el, később a csőrendszerben is kárt okoz, ami vízelfolyáshoz,
csőtöréshez vezethet. Ilyenkor sajnos
sok esetben már nem lehet segíteni a
vízmérőn sem, csak a készülék teljes
cseréje oldja meg a gondot, amit pedig
meg lehetett volna előzni.
A vízmérők és a belső ivóvízhálózat
fagy elleni védelme tehát nemcsak felhasználóink szerződéses kötelessége,
de anyagi érdeke is. Néhány egyszerű

lépéssel elkerülhetőek a csőtöréssel •
járó anyagi károk és az, hogy olyan vízfogyasztásért kelljen fizetni, amit nem
•
is használtunk el.
Hogyan járjunk el a fagyveszély
elhárítására?
•
•

•

•

A vízmérő készüléket érdemes
meleg, jó szigetelést biztosító
textíliával beborítani.
A vízakna felső nyílását valamilyen szigetelésre alkalmas
anyaggal pl. hungarocellel fedhetjük be, mielőtt rázárjuk az
akna fedőlapját.
Az akna fedőlapját kívülről is
érdemes hőszigetelő anyaggal,
hungarocellel letakarni, a havat
pedig ne takarítsuk le róla, hiszen az is jó szigetelést biztosít.
Fontos, hogy a fagy elleni védekezésre használt anyagok,
tárgyak ne akadályozzák a mérő
készülék leolvashatóságát.
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A vízmérő aknáját télen tanácsos
havonta legalább egyszer ellenőrizni.
A vízmérő és a belső hálózat
állapotát télen a nyaralókban,
nem használt ingatlanokban is
érdemes időről időre ellenőrizni,
hiszen a későn felfedezett fagyás
a nem állandó lakosoknak is komoly károkat okozhat.

Ügyfeleinknek fontos tudniuk, hogy a fagyási károkból eredő kiszállások munkadíja, a fagyott vízmérők cseréjének költsége és az ilyen okból elfolyt víz díja is a
felhasználókat terheli. Fontos továbbá,
hogy mivel társaságunk közszolgáltatási
tevékenysége a szolgáltatási pontig terjed, azon túl, azaz a vízmérőt követően,
az ingatlanon belüli belső ivóvízhálózaton a csőtörés helyének megkeresése és
a hibaelhárítása nem munkatársaink feladata. Ilyen esetekben külön szakember
segítségét kell igénybe venni.
Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Összefogás krízishelyzetben
Pizza a hajléktalanszállón, forró tea a Polgárok Házában, zsíros kenyér a Vöröskeresztnél, szabadfogas a főtéren, esti melegedő a vendéglátóhelyen – Érden számtalan kezdeményezéssel segítettek átvészelni a hideget
azoknak, akiknek nem jut fedél a fejük fölé vagy nem
tudnak megfelelőképp fűteni.
Meleg étel, kabát, takaró,
tartós élelmiszerek – pár
alapvető dolog, ami hozzásegítheti a túléléshez azokat,
akik önerőből nem jutnak
fűtött lakáshoz, elegendő ennivalóhoz a rendkívüli téli
hidegben. És hogy honnan
„teremtődnek elő” ezek az
alapvető dolgok? Elég volt
egy lakossági felhívás az
egyik legnagyobb közösségi
oldalon, és máris számtalan
segítő szándékú ember mozdult meg: január első, rendkívül hideg szombat délután-

– dobozolva még egy adag
levest és főételt az éjjeli menedékhely és az átmeneti
szálló lakói. Szintén pályázati forrásból vásárolnak
hétvégére alapanyagokat,
illetve hideg élelmiszereket,
amiből akkor is biztosítani
tudják az ebédet, vacsorát,
mikor nem érkezik a szállóra meleg étel. Nagyon jól jött
tehát a sok felajánlás, például az a tíz darab pizza, amit
az egyik kézilabda-szurkoló
rendelt és fizetett ki január
7-én este. Olyan is volt, aki

Teát és szendvicset oszt a Vöröskereszt a főtéren
ján megállás nélkül érkeztek
az adományok a Fehérvári
úti hajléktalanszállóra. Itt
működik a nappali melegedő
is, ahová nemcsak a hajléktalanok térhetnek be, hanem
azok is, akiknek van fedél a
fejük felett, ám nagyon nehezen élnek, ennivalóra, fűtésre alig telik.
– Pokrócokat, kabátokat
hoztak, de volt, aki tojással,
kenyérrel, kolbásszal és
egyéb felvágottakkal érkezett. Érkezett citrom, banán
és alma is, az idősebbek pedig házi csalamádét, lekvárt
ajándékoztak a hajléktalanoknak – idézte fel ezt a
szombat délutánt Fedinecz
Erna egységvezető-helyettes.
Hétköznapokon a nappali
melegedőben ebédet kapnak
a rászorulók, emellett – egy
pályázatnak köszönhetően

pénzt adományozott: ezt is a
hétvégi élelmezésre fordítják – tette hozzá Fedinecz
Erna, aki elmondta azt is: a
hajléktalanszálló teljes kapacitással üzemel, de mindenkit befogadnak.
Vannak, akik a saját lakásukban élnek, ám a hajléktalanoknál alig egy fokkal jobb
körülmények között: egyes
házakban villany sincs – van
olyan épület, ahol, mint Varga Mónika utcai szociális
munkástól értesültünk, pont
most kapcsolták ki az áramot, a legnagyobb hidegben
–, és a fájuk is fogytán van.
Szerencsére az egyházak és
az önkormányzat együttműködése révén sokan juthatnak plusztűzifához.
– Az általunk látogatottak
körében látjuk, g yakran
nem tudnak megfelelőképp
fűteni. Nag y szükségünk

volna gázkályhákra, hogy
ezek a szerencsétlen emberek fűthessenek – tette hozzá Varga Mónika, aki mindennap dél és kettő óra között meleg teával, szendvicsekkel, tanáccsal, jó szóval
várja ügyfeleit az Emma
utca 8. szám alatt.
– Beengedném én őket korábban is, de nem jönnek:
szerencsére senki nincs kint
az utcán – hangsúlyozta Mónika, aki arra a kérdésre,
mire volna még szükségük, a
meleg férfi és női bakancsokat említette.
Nemcsak a gondozóközpontnál várják a rászorulókat: a Polgárok Házában az Szabadfogas. Az úr több kabátot is hozott, mint mondta, természeönkormányzat mindennap tesnek tartja, hogy segítsen
egy üst forró teát helyez ki,
amiből bárki vehet. Sokan tok. Mint az egyik adomá- törzsvendégek pedig kifejenyozó lapunknak elmondta, zetten támogatták.
– Ha az időjárás úgy alakötelességének tartja, hogy
ilyen módon segítsen azo- kul, folytatni fogjuk az akcikon, akiknek nincs meleg ót – tette hozzá az üzletvezető, aki nemcsak a hozzá beruhaneműjük.
Egy délutántól éjszakáig térőket, hanem az Érdi Vönyitva tartó érdi vendéglátó- röskeresztet is támogatta
hely is gondolt a fagyosko- teához való alapanyagokkal,
dókra: közösségi oldalukon hiszen – mint hangsúlyozta
meghirdették, hogy bárki – nagyon fontosnak tartja,
betérhet hozzájuk délután hogy a segíteni szándékozók
négy és éjjel tizenegy óra kö- összefogjanak és együttműzött, akinek az otthonában ködjenek.
És hogy a jó szándék minél
nincs kielégítő fűtési lehetőség vagy útközben szeretne több rászorulóhoz eljuthasátmelegedni. A betérőket son, tervezett egy „Segímég forró teával is megkí- tünk!” feliratú logót is, amit
bárki letölthet és kinyomtatnálták.
– Nem jöttek tömegek, de hat a vendéglátóhely közöstöbben éltek ezzel a lehető- ségi oldaláról, és kihelyezséggel – mondta lapunknak het az üzlete bejáratánál.
– Egységes jelzéssel még
Kuzma Krisztián üzletvezető, akitől megtudtuk azt is: a hatékonyabbak lehetünk –
vendégek megértően fogad- zárta szavait.
betérnek a hideg napokban; ták ezt a kezdeményezést, a
QQÁdÁm Katalin
az előtérben elhelyezett székeken pihenésre, melegedésre is van módjuk az átfagyott
Folytatódik az ételosztás
embereknek.
A hideg időben folytatódik a melegétel-osztás az egyházak
Az Érdi Vöröskereszt is
és a Szociális Gondozó Központ együttműködésével. Háosztott teát, illetve zsíros és
romszáz-háromszázötven adag ebédet készített múlt vasárkörözöttes kenyeret a főténap az érdligeti református, valamint az érdligeti baptista
ren, illetve az Összefogás
gyülekezet. Azoknak, akik nem tudtak eljönni a meleg éteSzékházban; mint Janzsó
lért, házhoz szállította a Szociális Gondozó Központ.
Mónika területi munkatársAz Emma u. 8. szám alatt legközelebb január 22-én, vasártól megtudtuk, akciójukhoz
nap várják ebéddel a rászorulókat, míg a Fidesz január 21-én
az Összefogás Székház előtt oszt meleg ételt.
sok önkéntes csatlakozott;
egy cég segítségével még
teaüstöt is sikerült szereznie a szervezetnek.
– Amíg ez a hideg idő tart,
Tűzifa és rendkívüli támogatás
folytatjuk akciónkat – mondA fűtési szezon végéig igényelhető a tűzifa-támogatás az
ta érdeklődésünkre Janzsó
önkormányzatnál: akik még nem kérték és kapták meg ezt a
Mónika.
támogatást, és megfelelnek a feltételeknek, élhetnek e leA Vöröskereszthez sok ruhetőséggel. Mint Simó Károly alpolgármestertől (Fidesz–
hanemű érkezett ezekben a
KDNP) megtudtuk: azok, akik már kaptak tűzifát, de krízisnapokban, ahogy a szabadhelyzetbe kerültek, rendkívüli települési támogatásért fofogas akció keretében a főlyamodhatnak az önkormányzathoz. A támogatás összege
függ az élethelyzettől és a jövedelemtől.
térre kihelyezett ruhaállványon is sorra gyűltek a kabá-
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Hétköznapi hősök a Gárdonyiban Új gyülekezeti terem

Langyos víz, szalma és figyelem

Idén is jól vizsgázott a kötelező chip
A hideg idő nemcsak az embereket, hanem a háziállatokat is megviseli: azoknak a kutyáknak, amelyek ilyenkor elcsavarognak, jelentősen csökkennek az életben
maradási esélyeik, de a kertben tartott kutyák is nagyobb odafigyelést igényelnek ilyenkor.
A gazdák gondosságának,
illetve a lakosság odafigyelésének és a kötelező chipnek köszönhetően Érden kevesebb kutya szökött el szilveszter éjszakáján, mint az
előző esztendőkben, és az
elcsavargott kutyák zöme is
hazakerülhetett a gazdájá-

hoz, ami nagyon jó dolog,
ugyanakkor a Sirius Alapítvány által működtetett menhelyen most is nagyon magas a kutyák száma: jelenleg
120 ebet tartanak nyilván.
– Nyáron nagyon sok kutyát fogadtak örökbe; télen
ez jelentősen csökkent, míg a

A kutyaólat pokróc helyett szalmával érdemes kibélelni

bekerülések száma nem változott – mondta lapunknak
Böjtös Andrea, az alapítvány elnöke, akitől megtudtuk azt is: menhelyükre szilveszter körül öt olyan kutya
került be, amelynek nem találták meg a gazdáját az új
esztendő második hetében
sem. A többiek az elektronikus azonosítójuknak köszönhetően már hazakerültek a gazdájukhoz.
– Az elcsavargott kutyák
nemcsak hozzánk kerültek,
hanem jó szándékú lakosok,
önkéntesek is gondoskodtak
az elhagyatott állatokról.
Volt, aki állatorvos segítségével, mások saját leolvasójukkal azonosították a kóborló kutyákat, és értesítették a gazdákat, ami nagyon
jó dolog, hiszen az állatnak
nem kellett bekerülnie a
menhelyre, és még egy traumát elszenvednie – hangsúlyozta Böjtös Andrea. A Sirius elnöke arra kéri a lakosságot: ha olyan kutyát látnak, amely nagy valószínűséggel elcsavargott otthon-

A Siriusnál jelenleg több mint 100 kutyát tartanak nyilván
ról, jelezzék az alapítványnak, hiszen az állat életben
maradási esélyei ebben a hidegben jelentősen csökkennek, ha nem jut ennivalóhoz,
meleg szálláshoz.
– A szabadban tartott állatok is nagyobb odafigyelést igényelnek ilyenkor.
Melegebb kuckóra van
szükségük; mi azt ajánljuk,
hogy ne rongyokkal, hanem
szalmával béleljék ki a gazdák a kutyaházat, mert a
szalma levezeti a nedvességet, viszont jól tartja a meleget. Figyeljük azt is, hogy
a kutya ivóvize ne fagyjon
meg. Ezt úg y előzhetjük

meg, hogy langyos vízzel
rendszeresen újratöltjük az
edényt. A nag y hidegben
magasabb kalóriatartalmú
ennivalót adjuk a kutyánknak – tette hozzá Böjtös
Andrea, aki ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy
nem elég a kutyát elektronikus azonosítóval ellátni,
a chipet reg isztráltatni
kell, az adatokat pedig költözésnél, telefonszám-változásnál, illetve tulajdonosváltásnál módosíttatni kell
az állatorvos segítségével.
Így elcsavargott kedvenceink könnyebben hazakerülhetnek.
n Á. K.

Évet értékeltek a horgászok

Nagy tervekkel készülnek
a pecások 2017-re
Az elmúlt évet értékelte és az új évet köszöntötte szombati közgyűlésén a város legnagyobb civil szervezete, az
Érd és Környéke Horgászegyesület.
Horgászverseny, hulladékszedés, családi nap, karácsonyi halászlékóstoló, kolontári látogatás – ezek voltak a legnagyobb események
az egyesület életében. Rendezvényeiken a városiakat is
szívesen látták; tavaly nyáron is sok érdi kirándult a
Duna-partra, hogy egyen
egy tányér finom halászlét,
vagy állt sorba december 22én a művelődési központ
előtt, hogy megkóstolja a horgászok főztjét. Nemcsak a
halléről, hanem társadalmi
tevékenységéről is ismert a
horgászeg yesület: részt
vesznek a várostakarító akciókban, és az iszapkatasztrófa után hathatós támogatást nyújtottak Kolontárnak
– ekkor olyan erős kapocs
alakult ki a település és a
horgászok között, hogy azóta is visszajárnak. Örömest
részt vesznek mások rendezvényein is, mint például az
Alsó utcaiak utcabálja.

– Az évértékelés mellett
sor került a pénzügyi beszámolóra is: nagyon jó gazdasági évet zártunk, az egyesület tovább növelte tartalékvagyonát. Nyugodt szívvel és nagy tervekkel nézünk
a 2017-es év elé – mondta lapunknak Solti Gábor, az
egyesület elnöke, aki csak
egyetlen dolgot sajnál: ahogy
tavaly, úgy idén sem rendeznek horgászbált.
– A bevált, sikeres programjainkon idén sem szeretnénk változtatni. Ezek mellett szeretnénk felújítani
dömsödi horgásztanyánkat,
és az irodánk fejlesztését is
meg kívánjuk valósítani –
mondta az elnök, hozzáfűzve: legfőbb vágyuk, hogy saját horgászvizük legyen a
jövőben; erre a Modern Városok program keretében tervezett záportározók nyújthatnak majd lehetőséget.
– Ha sikerül egy ilyen tavat létrehozni, eg yesüle-

Bakai Gyöngyi tréner, aki
„Légy Te is hős!” címmel indult útjára egy különleges
program a Gárdonyi iskolában, azzal a céllal, hogy fej- kortárs segítők egy kis csapatával érkezett a gimnazislesszék a kamaszok szociális készségeit.
tákhoz, azt hangsúlyozta: elA projekt több részből áll: saját kis projektet valósíta- vileg normális dolog, hogy
egy pedagógusoknak szóló nak meg az idén, amely so- átadom a helyemet a buszon,
tanfolyamból, amit tavaly rán gyakorolhatják a hét- előreengedem az idősebbet
december 3-án tartottak, tíz köznapi hősiességet – tudtuk és lehajolok az elejtett holmigárdonyis tanár bevonásá- meg Vid Natasa iskolapszi- ért, ugyanakkor mai elemval, valamint egy interaktív chológustól, a program szer- bertelenedett világunkban
tréningből, amire december vezőjétől, aki elárulta azt is: ezek a cselekedetek részei a
19-én került sor, négy gim- ez a hétköznapi hősiesség „hétköznapi hősiességnek”.
– Meg kell tanulni, hogyan
náziumi osztály diákjainak nem más, mint a másokra
részvételével. Ezen az alkal- való odafigyelés és segítés. lépjünk át a komfortzónánkon; hogy akkor is álljunk fel
a buszon, ha fáradtak vagyunk, és szívesebben maradnánk ülve. Képzésünk
hatékony: látom a változást
a programban részt vevő
kortárs segítők körében, és
a szülőktől is pozitív visszajelzéseket kapunk – tette
hozzá.
A „Légy Te is hős!” projekt
önkormányzati pályázati
forrásból valósul meg a Gárdonyi iskolában.
Mint Pintérné Bernyó Piroska igazgatónő hangsúlyozta, intézményükben,
ahova hatévestől tizenkilenc
évesig járnak diákok, különösen fontos, hogy az egymás iránti odafig yelésre
A diákokból lesznek a hétköznapi hősök
nagy hangsúlyt fektessenek.
mon a Hősök Tere Kezdemé- Ezáltal a diákok nemcsak És bár a diákoknak szóló
nyezés egyik önkéntes tré- azt tapasztalhatják meg, mi- tréning csupán egyalkalmas
nere, valamint kortárs segí- lyen másokon segíteni, ha- volt, a projektet tovább folytők beszélgettek a tanulók- nem azt is, hogy ők jó embe- tatják az iskolában, hogy
kal. A program harmadik rek, akik hozzá tudnak tenni minden gimnazistából hétköznapi hős lehessen. n Á. K.
elemeként a tinédzserek egy a közösség életéhez.

Bemutatkozik a Barátkozzunk Nyugdíjasklub
A Barátkozzunk Nyugdíjasklub 2012-ben alakult Péter
Tamásné Emőke vezetésével. A csoport létszáma kezdetekben 20–30 fő volt, mára már az 50–60 főt is eléri. A
társaság tagjai fontosnak tartják az emberi kapcsolatokat, és a polgári értékeket szem előtt tartva változatos
programokat rendeznek.

Minden év januárjában közgyűlést tartanak az érdi horgászok
tünk elsőként jelentkezik
ennek hasznosítására, őrzésére, védésére. A papi földekre tervezett tározó vízfelülete az évek alatt megduplázódott, jelenleg 1400
fős tagsággal rendelkező
egyesületünknek nem lenne elég nagy, de arra tökéletes, hogy a gyerekeket itt
tanítsuk horgászni. Nag y
örömünkre ug yanis az
egyesületnek 127 gyermek
is tagja, akikkel külön foglalkozunk – zárta szavait
Solti Gábor.
nQÁdÁm K.
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A tizenegy éves Erik – ikertestvérével, nővérével és szüleivel
együtt – évek óta tagja a horgászegyesületnek. Nemcsak a
horgászat miatt, hanem mert a kikapcsolódást, a természetet és az egyesület által nyújtott jó programokat is kedveli a
család.
Erik méltán lehet büszke a teljesítményére: az egyesület tavalyi bicskei versenyén megnyerte a gyermek kategóriát,
egy háromkilós ponttyal.
– Bedobtam, és tíz perc múlva jött a kapás – idézte fel a fiú a
győztes pillanatot. Mint hozzátette, nagyon szeret édesapjával együtt horgászni, aki tanácsokkal is ellátja őt.
Ahogy édesanyja fogalmazott: a horgászat remek időtöltés,
és így a gyerekek sem a számítógép előtt ücsörögnek a szabadidejükben.

Tavaly év végén például tagjai a Fehérvári úti hajlékbejglivel, almával, szaloncu- talanszálló lakóinak.
A Barátkozzunk Nyugdíkorral kedveskedtek a Barátkozzunk Nyugdíjasklub jasklub vezetője, Gürtlerné

A Barátkozzunk klub decemberben ajándékkal lepte meg a hajléktalanszálló lakóit

Balla Julianna az ajándék
átadásakor arról beszélt:
nagyon örül neki, hogy örömet tudnak szerezni a hajléktalanszálló lakóinak, ezzel is egy kicsit szebbé téve a
karácsonyukat.
Évek óta támogatják a hajléktalanszállót – mondta Fülöp Sándorné önkormányzati képviselő, a Barátkozzunk
Nyugdíjasklub tagja. Szívesen vesznek részt ebben, hiszen mindenkinek jólesik egy
kis törődés – tette hozzá.
A klub tagjai egyébként
mozgalmas évet tudhatnak
maguk mögött, hiszen voltak Alcsúton kirándulni,
részt vettek az érdi napközis táborban megrendezett
lecsófőzőversenyen, ahol
másodikak lettek. Szeptemberben budapesti városnéző
hajókiránduláson jártak,
novemberben pedig zenés
estet rendeztek Madarász
Katalin nótaénekes közreműködésével.
n BNYH

Hálaadó ünnepi istentiszteletet tartottak január 8-án
az érdligeti református templomban, azon alkalomból,
hogy befejeződött a gyülekezet közösségi termének
kialakítása.
Mint dr. Literáty Zoltán lelkész lapunknak elmondta, a szükséges előkészületek után 2015 végén sikerült meg vásárolniuk egy ingatlant a templom mellett, ahová átköl-

– Gyülekezetünk szeretne közösséget építeni, kínálni és erősíteni azok számára, akiknek erre igényük van, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Igyekszünk minden tőlünk telhe-

Így várja az új gyülekezeti terem a híveket
töztették a lelkészlakást,
és a régi, ’70-es évekbeli
parókia alsó szintjének átalakításával, a közfalak
eltüntetésével kialakítottak eg y körülbelül száz
négyzetméteres gyülekezeti termet, amit már birtokba is vettek. Az ingatlanvásárlást, illetve az átalakításokat az önkormányzat ötmillió forinttal
támogatta. Az egyházmegyétől egy nagyobb össze-

tőt megtenni, hogy az infrastruktúrát illetően is befogadóképesek lehessünk –
mondta a lelkipásztor,
meg jeg yezve: nemcsak
olyan alkalmaik vannak,
amelyek tíz-húsz embernek
szólnak – mint például a
bibliaóra vagy kézműves
foglalkozás –, hanem olyanok is, ahol ötven-nyolcvan
ember is együtt van.
– Amióta elkészült a nagy
gyülekezeti terem, tartot-

Ilyen, amikor megtelik élettel az új gyülekezeti terem
get kaptak e célra, és a
hívek is segítették a megvalósítást.
– Minden gyülekezetnek
fontos, hogy a templomtér
mellett legyen egy közösségi tér is, ahol az emberek
találkozhatnak, ismerkedhetnek, kapcsolatokat ápolhatnak – hangsúlyozta Literáty Zoltán.

tunk benne ’56-os emlékelőadást, filmklubot, a reformáció napján tartott
ökumenikus istentisztelet
után szeretetvendégséget,
és itt is szilvesztereztünk.
Az elkövetkező időszakban
pedig társastánc-tanfolyamot szervezünk a közösségi teremben – zárta szavait
a lelkipásztor.
n Á. K.
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BIRKÓZÁS ÉS SZUMÓ

KEREKESSZÉKES VÍVÁS

Érdről a Világjátékokra
Az érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola adott
otthont a kétnapos Érd Kupa birkózó- és szumóversenynek, amelyen utóbbi sportágban Európa-bajnoki-szintű
mezőny gyűlt össze, s egyben kvalifikációs lehetőség is
volt a Világjátékokra (a nem olimpiai sportágak legnagyobb eseményére).
A szombati Lakatos Gábor
Emlékversenyen remekeltek
a házigazda Érdi Spartacus
SC birkózói, hiszen tíz
arany-, tizenegy ezüst- és tizenhárom bronzérmet tartottak otthon. A birkózók viadalának legfőbb célja volt a
korosztályokban, illetve a
fogásnemekben való átszokás, hiszen a szabadfogásról
váltottak kötöttre, valamint
a naptári évvel együtt a korosztályok is változtak. „Azt
szoktam mondani, hogy rendezzünk egy jó versenyt, aztán ha eredmény van mellette, annak külön örülünk” –
mondta lapunknak Tar Mihály, a szervező Érdi Spartacus SC elnöke.
A havazás és ezáltal az
időjárási viszonyok miatt viszont az előzetes tervekkel
ellentétben az észak-ma-

g yarországi régióból sok
egyesületnek vissza kellett
mondania a versenyt. A viadal ugyan az év első tornái
közé tartozik, ennek ellenére rangját növeli, hogy általában három szőnyegen
szokták rendezni, ám a Batthyányban ötön zajlottak a
küzdelmek.
„Senki nem szokott öt szőnyegen versenyt rendezni,
valószínűleg emiatt is szeretnek Szerbiából, Ukrajnából, Szlovákiából a versenyünkre járni. Nagy verseny, sok korosztály, sok
súlycsoport van, ezáltal
mindenki jó érzéssel távozik
a verseny után” – tette hozzá
Tar Mihály.
A vasárnapi Agroforrás
Kft. szumóverseny előtti estén a Nemzetközi Szumószövetség egy konferenciát tar-
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tott Százhalombattán, ahol
többek között arról is határozott a sportág vezetése,
hogy a másnap rendezett
érdi esemény pontszerző,
kvalifikációs esemény legyen-e a Világjátékokra, s
ezt elfogadták, azaz a viadalról ki lehetett jutni a nem
olimpiai sportágak legnagyobb rendezvényére.
A szumóviadalon viszont
végül az indiai és azeri delegációk vízumproblémák miatt nem tudtak részt venni.
Ennek ellenére a hagyományokhoz híven rendkívül
erős mezőny gyűlt össze az
érdi versenyre.
„Eddig is nagy rangja
volt ennek a versenynek, hiszen gyakran az Európabajnokságon is kevesebben
indulnak, mert ott a létszám korlátozott, mivel egy
ország egy súlycsoportban
legfeljebb két főt indíthat. A
szövetség döntése nagy lépés volt, dicséret a versenynek, a hosszú évtizedes
munkának” – fogalmazott
Tar Mihály.

Két érdi az év sportolói között!
A riói ötkarikás játékokon ezüst- és bronzérmes érdi
kerekesszékes vívó, Krajnyák Zsuzsanna az M4 Sport –
Az Év Sportolója gálán az Év Fogyatékos Női Sportolója
lett, míg az Év Fogyatékos Csapata a női kerekesszékes
vívóválogatott lett, amelynek Krajnyák mellett egy másik érdi, Dani Gyöngyi is tagja!

Az érdi versenynek nagy rangja van a sportágban
Hiába nem olimpiai sportág a szumó, azért a lelátón a
szemfülesek találtak olimpikont, méghozzá nem is akárkit. Cseh László ugyanis jó
szokásához híven kilátogatott a szumóversenyekre.
Cseh Lászlónak akad
azért kötődése, hiszen edzője, Plagányi Zsolt érdi, valamint a szumósoknál ott
volt korábbi klubja, a Kőbánya SC is.
„Sógorom versenyzik itt,
ezért jöttem el én is, hogy
megnézzem” – mondta az erdmost.hu-nak az olimpikon,
aki már többször tisztelte
meg a sportág hazai verse-

nyeit. „Ha időm engedi, és
nem kell sokat utazni, akkor
eljövünk. Érd közel van, úgyhogy gyorsan átugrottunk”
– jegyezte meg egy fényképezőgéppel a kezében, hiszen a
világklasszis úszó végzettségét tekintve fotós is. „Ha
már itt vagyok, akkor ne
csak nézzem, hanem valami
pluszmunkát is adjak magamnak. A szumóban és birkózásban nagyon érdekes
képeket lehet összehozni és
ez mindig nagy kihívás számomra is” – fogalmazott az
olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok
úszó.
n Domi

Összesen öt éremmel tért
haza a Rio de Janeiróban
rendezett paralimpiáról
Krajnyák Zsuzsanna és
Dani Gyöngyi, akik a tőrA várakozásoknak megfelelően a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka
lett az év sportolója a nőknél a A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ)
által szervezett az M4 Sport
– Az év Sportolója Gála
2016 szavazásán – a 370
sportújságíró
szavazata
alapján összesen 12 kategóriában hirdettek győztest. Az év férfi sportolója a
Rióban szintén aranyérmes
Szilágyi Áron lett, míg az év
csapata a férfi labdarúgóválogatott lett.

csapattal ezüst-, a párbajtőrcsapattal bronzérmet szereztek, továbbá előbbi a tőrözők eg yéni versenyében
bronzéremig jutott.
Krajnyák Zsuzsanna az
Év Fogyatékos Női Sportolója kategóriában a Nemzeti
Színházban rendezett gálán
az atléta Biacsi Ilonát és
az úszó Pap Biankát előzte
meg az elismerésért vívott
szavazáson (mindössze három ponttal kapott többet,
mint a második Pap Bianka), amelyre a Mag yar
Sportújság író Szövetség
tagjai voksolhattak. Az 59.
alkalommal rendezett Év
Sportolója Gálán az érdi parasportoló Kiss Gergely
olimpiai bajnok vízilabdázótól vette át a díjat.

A győztes csapat
Krajnyák Zsuzsannát később ismét a pódiumra hívták, hiszen a másik érdi kerekesszékes vívóval, Dani
Gyöngyivel, valamint Veres
Amarillával és Hajmási
Évával Szabó Lászlótól, a

gála kreatív producerétől, a
Magyar Paralimpiai Bizottság elnökétől vehették át az
Év Legjobb Fogyatékos Csapatának járó díjat, amelyen
a férfi paraasztalitenisz-válogatottat és a férfi szervát-

ültetett 4×100 méteres atlétaváltót előzték meg – méghozzá óriási fölénnyel, 822
pontot szereztek, a második
paraasztalitenisz-válogatott
pedig 348 egységet gyűjtött
az újságíróktól.
n D.B.

KÉZILABDA

Hazai és európai pályán is sikeresek voltak az érdi lányok

ÉRD–Kispest NKK
31–23 (15–7)
Az ÉRD gólszerzői: Szabó
L. 6 (4), Gulyás, Barján 5-5,
Araújo 4, Klivinyi 3, Krpezs
3 (1), Kisfaludy, Havronyina 2-2, M. González 1.

ÉRD–SG BBM
Bietigheim

ÉRD–SG BBM BIETIGHEIM
(német) 35–27 (17–16)
Az ÉRD gólszerzői: Krpezs
11 (5), Klivinyi 8, Kisfaludy
6, M. González 5, Fekete B.,
Signaté 2-2, A. Bulatovics 1.

netre így is megmaradt az
egygólos érdi előny (17–16).
A fordulás után új erőre
kapott Szabó Edina együttese – bár ez nem is csoda, hiszen kétezer üvöltő torok
hajtotta győzelembe az érdi
csapatot. A második játékrész elején egészen 23–19-ig
felváltva lőtte a gólokat
Krpezs és Klivinyi Kinga,
majd a németek elfogytak, s
Janurik bravúrjai el is vették
a vendégek önbizalmát. A
végjáték pedig rendkívül
sima lett. Az ÉRD annak ellenére játszott izgalmas, jó
hangulatú és iramú mecscset, hogy szinte végig vezetett és a találkozó túlnyomó
részében nagy előnyben játszott. Ám az ÉRD Aréna
szurkolótábora ismét megmutatta, hogyan tudja hatvan percig győzelembe hajszolni a csapatot. Ilyen környezetben pedig nem lehetett kikapni. Andjela Bulatovics egy 35–27-es győzelemmel ünnepelte születésnapját. „Nag yon nehéz
meccs volt, ha valaki megnézi a végeredményt, talán azt
gondolja, hogy könnyű volt,

Klivinyi Kinga mindkét meccsen eredményes volt
de nem volt az. A végén megmutattuk, hog y van még
erőnk, hogy jók vagyunk. A
védekezésünk a második félidőben nagyon jó volt, Janurik Kinga nagyon jól védett.

Örülünk a két pontnak, de
nem állunk meg, folytatnunk
kell, amit elkezdtünk” –
mondta a meccs napján 30.
életévét betöltő Andjela Bulatovics. n Domonkos Bálint
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A Debrecen ellen a négyes döntőért
Az NB I/B-s Szeged KKSE elleni győzelemmel az ÉRD női kézilabdacsapata bejutott a Magyar Kupa legjobb négy (hat)
együttese közé, s Szabó Edina együttese a DVSC-TVP vendégeként vívhatja ki az elődöntőbe jutást. A Magyar Kupa négyes döntőjében az elmúlt évi bajnoki eredmény miatt a
Győri Audi ETO KC és az FTC-Rail Cargo Hungaria alanyi jogon résztvevő, s melléjük csatlakozik a DVSC-TVP–ÉRD, valamint a Mosonmagyaróvári KC SE–Dunaújvárosi KKA mérkőzések továbbjutója. A találkozókat a szövetség kiírása szerint február 15-én, szerdán rendezik, de a kezdési időpont
egyelőre nem ismert.
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Az ÉRD-nél továbbra sem
tudott debütálni új csapatában a kézsérülése miatt hiányzó Kiss Nikolett. Szabó
Edina már az első percektől
kezdve sokat forgatta a csapatát, amely nem találta az
ősszel olyan jól mutatott lerohanásgóljait, mégis – köszönhetően annak, hogy a
Kispesti NKK is sokat hibázott – az ÉRD a nyolcadik
percben hátrányból fordított, majd Katarina Krpezs-

Slezák hétméteresből szerzett találata után megnyílt a
gólcsap, az ÉRD pedig a szünetre már nyolcgólos előnynyel vonult (15–7).
A félidei vezetés után az
ÉRD a fordulás után sem állt
le, s a 36. percben már tíz
volt közte, köszönhetően
Kisfaludy Anett és Szabó
Laura beállóból szerzett
góljainak, majd Barján Bianka is meglódult, s a kapuban Zeljana Stojak után
Szvetlana Gridnyeva is lehetőséghez jutott. Az ÉRD
masszívan tartotta a tíz gól
körüli különbséget (hol kilenc, hol tizenegy volt közte),
s ugyan a végjátékban egy
4–1-es szériával közelebb
került a Kispesti NKK, de az
ÉRD győzelme nem forgott
Az orosz Rosztov-Don elveszélyben (31–23).
leni idegenbeli vereséget kö„Nehezen lendült játékba a vetően az EHF-Kupa csocsapat. Nem hiszem, hogy ez portkörének második fordu-

lójában az ÉRD női kézilabdacsapata a német bajnokságot hibátlanul vezető SG
BBM Bietigheimet fogadta.
Magabiztosan kezdtek az
érdiek, pedig a harmadik
percben még 3–2-re a német
együttes vezetett, ám az
ÉRD Fekete Bozsana és Kisfaludy Anett góljai után Mireya González és Katarina
Krpezs-Slezák találataival
7–4-re fordított. Hiába kért
időt 9–5-nél Martin Albertsen, a Bietigheim vezetőedzője, a huszoneg yedik
percben ismét meg kellett
tennie ugyanezt, hiszen Janurik Kinga elementális formában védett és a támadójátékkal sem volt gond az érdiek oldalán (15–8). A második
pihenő már jót tett a németeknek, akik egy 8–2-es szériát produkáltak, ám a szü-

Z I L A BDA

ÉRD–Kispest NKK

a hosszú utazás miatt lett
volna, sem sebességben,
sem taktikai fegyelmezettségben a játékosok nem tudták azt megvalósítani, amire
készültünk. Ezt aztán sikerült valamennyire kiegyenesíteni, ennek volt köszönhető
az az előny, amit nagyjából
tudtunk tartani végig. Ritkán van olyan, hogy elégedetlen vagyok a csapatom
hozzáállásával – és ezt nagyon óvatosan mondom, hiszen ez nem mindenkire vonatkozik –, de a csapat a nehéz dolgokban is csapat. Ez
a meccs nem volt igazán méltó ahhoz az érdi hozzáálláshoz, amit elvárok a játékosaimtól. Ezek kemény szavak,
de az embereknek magukba
kell nézni” – mondta a mérkőzés után az érdiek vezetőedzője, Szabó Edina.

KE

Rendkívül feszes az ÉRD női kézilabdacsapatának
programja, hiszen szinte minden hétre jut legalább egy,
de inkább két mérkőzés. Szabó Edina együttese az elmúlt héten a K&H női kézilabdaliga 10. fordulójában az
újonc Kispest NKK-t 31–23-ra, majd a német bajnokságot vezető SG BBM Bietigheimet az EHF-Kupa csoportkörének második körében 35–27-re győzte le.

GYERE EL, ÉS SZURKOLJ VELÜNK!

apróhirdetés

munkakörbe keresünk kollégát azonnali munkakezdéssel.

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!

2030 érd,
szabadság
tér 12.

kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474

Személyesen Skolits Róbert területvezetőnél.
Telefon: 06-20/376-0881.

J len kezni kizárólag
hé köznap 8:00 és 16:00 közö !
Tel:: 06/30 272-19- 7

Jelentkezés:
jelentkezes@ivanics.hu
Érdeklődni: 0630/190-1344

Jelentkezni személyesen:

Kludi Szerelvények Kft. 2049 Diósd Homokbánya u. 75.

Autómosó Érden leinformálható
munkatársakat, munkatársnőt
keres. Kellemes munkakörnyezet, bejelentett munkahely, jó
fizetés+teljesítmény
alapú
egyéb juttatás. Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
előnyt jelent. Érdeklődni lehet:
06-20/9-652-902.

A Kludi Szerelvények Kft.

Fűtés- és szanitertechnikai
szakkereskedelmi cég
az alábbi munkakörben keres
munkaerőt érdi munkahelyre:

GÉPKOCSIVEZETŐ

C kategóriás jogosítvánnyal
(E kategória előny)
és érvényes GKI kártyával.
Jelentkezés szakmai önéletrajz
e-mail útján történő
megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.
A Betegápoló Irgalmasrend érdi
Szent József Otthona felvételt
hirdet az alábbi munkakörbe:
szakképzett ápoló, szociálisgondozó. Jelentkezés e-mailben a hidegh@index.hu vagy
személyesen (2030 Érd, Gyula
u. 39-47. időpontegyeztetés
a 06-23-365-627 telefonszámon.
Érdi festékgyár felvesz portást és
biztonsági őrt, 24/48. Érdeklődni: 06-30/286-56-66.

BETANÍTOTT
MUNKATÁRSAKAT KERES
az alábbi munkaterületekre több műszakos
munkarendbe:

FORGÁCSOLÓ GÉPEK
KEZELÉSÉRE
Érdeklődni telefonon:
06-20/376-0881 SKOLITS RÓBERT

ÖNTÖDEI GÉPEK
KEZELÉSÉRE.
Érdeklődni telefonon:
06-30/856-9798 KOÓS CSABA

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)

RAKTÁROSOKAT
keres.
Előny az épületgépészeti tapasztalat és a
dízel targoncavezetői engedély.
Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján történő
megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

Telefon: 06-23/520-077

optika

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

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

Az akció január 1–31-ig tart, a részletekről érdeklődjön üzletünkben! *Szemüvegkészítés esetén.

Munkavégzés helye: Budaörs, Malomkő u. 5. (Praktiker mellett)
Munkába járás költségét támogatjuk.

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

434677

433831

Angolórák gyakorlott tanártól,
alapos nyelvtannal, bármely
napszakban otthonában is
vagy skype-on. 20-9-255-288.

Duguláselhárítás non-stop,

Matematika korrepetálás. Házhoz megyek. 06-70/9410-775.

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ

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

(hajdú, whirLpooL, zanussi, fagor stb.)
garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

VEGYES

T: 06-20/288-5148

Vásárolnék használt szerszámokat: hegesztőt, üllőt, satut, marószerszámokat, esztergaszerszámokat, vídia-lapkát, villáskulcsot stb. T: 06-30-242-8413.

Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,
tetőtér-beépítést, gipszkartonozást,
lambériázást, előtető-készítést,
garázskészítést vállalok
kimagasló minőségben. T: 06-30-563-5544

Életjáradékot fizetnék idős személynek lakásért/házért/telekért/mezőgazdasági területért.
Telefon: 06-20/629-09-16.

423570

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

garanciával, bontás nélkül,
díjtalan kiszállás,
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz.
Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t: 06-20-5858-838

432510

AutomAtA mosógépjAvítás

ÉRDI GYORSSZERVIZ

Vásárolnék régi papír, fém koronát, pengőt, forintot, kitűntetést. 06-20/997-11-53.

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

Érdi telephelyű vállalkozás segédmunkásokat keres közműépítési munkákhoz. Folyamatos
munka télen, nyáron. Jelentkezni a 06-30/779-02-49.

Konténer

Autókereskedés keres németül
társalgási szinten beszélő munkatársakat. Jelentkezés önéletrajzzal: contador@citromail.hu

Megbízható hölgy heti 1 alkalommal takarítást vállal. Telefon: 06-70/659-03-86.

Albérlet kiadó Érden egy nőnek,
rezsivel 30.000 Ft. Kaució nincs.
06-70/513-9174.
Különálló épületben összkomfortos 100 nm-es bútorozott lakás
kiadó. Tel.: 06-30/9649-246.

A
ruházati üzletébe ruházati eladó munkatársat keres.

OKTATÁS

Hírlapfeldolgozó-munkatársakat keresünk. Bejelentett munkaviszony. Részmunkaidőben,
állva végezhető könnyű fizikai
naponta 20.15-23.15-ig. Munkavégzés helye: Harbor Logisztikai Park. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal e-mailben:
signummotor@gmail.com

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Elektro-Optika Kft. 2030 Érd, Kaktusz u. 22.

Csupa csupa vitamin! Ingyenes házhoz szállítás.

TELEfon: 30/272-1769,
www.fInoMGYuMoLCSLE.hu

Mosógép, mosogatógép,
szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

Megbízható, fiatal, autóval rendelkező, munkájára igényes
lány takarítást vállal Érd és környékén, heti 2 alkalommal Tel.:
06-30/858-04-87.

felveszünk.

Tartósítószer,színezékésmesterségesaromamentesen!

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

ÁLLÁST KERES

műszErÉszT

E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

434511

brigádvezetőt.

termelői áron megvásárolható!

434967

Érdeklődni:

szakirányú végzettséggel,
kiemelt bérrel felvesz.

Építőipari karbantartó
cég keres építőmesteri
és szakipari csapathoz

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

EPER -és MEGGYLEKVÁR

KIADÓ INGATLAN
Érd felsőn különálló kisház kizárólag egy személynek kiadó.
60.000,-Ft (rezsivel)+kaució. T:
06-70-944-3305
150-200 nm-es családi házat keresünk Érd-Ófalu határában
vagy Ófaluban diákok korrepetálására. 06-30/231-73-77.

Lótárgya ingyen elvihető. 06-20/
9492-403.

KONTÉNER

Mindenféle
Hulladékhoz

432929

• közlekedési hozzájárulás
• év végi juttatás
• premizált munkakör

Jelentkezni lehet telefonon:
06-23-555-700 / 107, 06-23-555-155 /107
E-mailben: kasza.monika@gilan.hu

434296

beállítókat.

Azonnali belépéssel

Ingyenes
szemvizsgálat
januárban!*

Hétfőtől péntekig
8.30-tól 16.00-ig
Telefon: 06-23/520-117

Keretes hirdetésekkel
kapcsolatban
várjuk érdeklődését az
ertekesites@
erdiujsag.plt.hu
e-mail címen, vagy
a 06-23/520-117-es
telefonszámon.

cNc MEgMUNKáló
KÖzpONTOKRA

Juttatások:

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

t: 06-30-682-1390

100%-os natúr préselt
ALMALÉ, ŐSZILÉ-ALMÁVAL és
MEGGYLÉ-ALMÁVAL 5 literes
kiszerelésben, valamint

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

434646

Veszettség
elleni
védőoltás,

Ügyfélfogadás:

431891

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

QQBNYH

autószerelőt és
karosszérialakatost

434767

RAKTÁROS

Apróhirdetését
feladhatja személyesen
ügyfélszolgálati
irodánkban.

DIÁKÁLLÁS

434525

Hirdetésfelvétel

BR.: 800 FT/ÓRA

fogadta őket, ezután értesítették a rendőrséget. Információink szerint sem a gyanúsított édesanyja, sem pedig az élettársa nem vette
észre, hogy a nő terhes.
A nő ellen tizennegyedik
életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett
emberölés bűntette miatt
emelhetnek vádat. Ezen minősített emberölés 10 évtől
20 évig terjedő vagy életfog ytig tartó szabadságvesztéssel büntethető.
A Pest Megyei Főügyészség pénteken előzetes letartóztatásba helyezte a feltételezett elkövetőt.

Belföldi gépkocsivezető

AzonnAli készpénzfizetéssel!

Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.
T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923

434110

holttestet és azt egy táskába
tette, majd a házuk különböző pontjain rejtegette.
Az ÉrdMost.hu úgy tudja,
hogy hárman éltek abban a
házban, aminek a kertjében
a nagymama találta meg a
táskát, amiben a kisbaba
volt. A feltételezett tettes
édesanyja állítólag a hideg
idő miatt a kutyáknak akart
egy melegedőt csinálni a lépcső alatt, s miközben azt pakolta, akkor vette észre a
táskát, aminek kellemetlen
szaga volt, ezért nem merte
eg yedül kinyitni. Ezután
szólt lánya élettársának és a
csomagot már együtt bontották ki. Megdöbbentő látvány

Az Ivanics Kft. (Bp., 11. ker.)

434041

A nő ellen tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelhetnek vádat (Fotó: police.hu)

szakképzett munkaerőt keres, több műszakos
munkarendbe.
Feladatok:
Automata forgácsológépek felszerszámozása,
beállítása,
gépkezelők betanítása valamint a legyártott
anyagok ellenőrzése.
Továbbá keres:

AUTÓFELVÁSÁRLÁS

20 éves taapasztalattal rendelkező magyar tulajdonú,
aszalványokat és snack termékeket csomagoló cég,
felvételt hirdet az alábbi munkakörre:

Elvárások:

ÉRDEKLŐDNI TELEFONON:
06-23/886-437, 06-31/780-8441 Izrael József
Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.

fORgácsOlógépEK
üzEMElTETéséRE,
BEállÍTásáRA

Kalifa Kft.

www.kalifa.hu

434046

A Kludi Szerelvények Kft. diósdi üzemébe

434072

Érdeklődni telefonon:
06 30 856-9798 KOÓS CSABA

www.dolgozzjohelyen.hu
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

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

431697

Ha örökbe fogadná Defektet vagy Romit, vegye fel a
kapcsolatot 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 Állatés Természetvédelmi Alapítvány, Érd.
Adószám: 18707379-1-13,
Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

munkakörbe.
betanÍtáSt váLLaLunk

BETANÍTOTT ÖNTŐ
MUNKAKÖRBE.

434075

Romi Érd-Parkvárosban talált
nagytestű kutyus, 1 év körüli kan.
Eredeti gazdája nem jelentkezett,
így új, felelős befogadóra vár. Kertes házban érezné jól magát, ahol
foglalkoznak is vele. Barátságos,
jóindulatú, békés természetű,
mozgásigényes. Szuka kutyákkal
jól kijön, viselkedésén látszik,
hogy még szinte gyerek. Játékos,
még nevelésre szorul, hatalmas
ereje miatt tapasztalt gazdinak
ajánljuk.

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres
öntödei gépekre

434624

Defekt 2–3 év közötti, közepesnagy termetű ivartalanított kan.
Defekt kutyát nem tudjuk, miért
így nevezték el egykor. Fiatal kora
ellenére már több gazdája is volt,
az emberi felelőtlenség miatt
azonban végül hajléktalanná vált.
Érzékeny természetű, így a menhelyi körülményeket kezdetben roszszul viselte. Már rájött, hogy itt
senki nem bántja, és még az is valószínű, hogy több szeretetet kap,
mint eddigi életében bármikor.

A nyomozók állampolgári
bejelentés alapján jelentek
meg január 11-én az esti
órákban egy érdi családi
háznál, mivel az udvaron
egy csecsemő holttestét találták. A rendőrök a helyszíni szemlét és a halottszemlét
lefolytatták. Mivel a haláleset kapcsán felmerült a
gyilkosság gyanúja, az ügyben az ilyenkor szokásos
módon nyomozás indult.
Az adatgyűjtés eredményeként a Pest megyei nyomozók január 12-én gyanúsítottként hallgattak ki egy 37
éves nőt. Az asszony 2015ben teherbe esett, ám ezt eltitkolta még a családja előtt
is. 2015 év végén leánygyermeket szült egyedül. Amikor
a csecsemő felsírt, a nő megfojtotta az újszülöttet. Ezután becsomagolta a kis

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

434068

Megrázó eset borzolta fel a
múlt hét közepén az érdi
közvéleményt, ugyanis
szerda este állampolgári
bejelentés alapján ellepték
a rendőrök a Törökbálinti út
alsó részét, mert egy ház
kertjében egy táskába rejtett halott kisbabát találtak.

AUTÓ/MOTOR
A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

434083

Gazdikereső

ÁLLÁST KÍNÁL

434152

Előzetesben az érdi csecsemőgyilkos
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Fakivágás, Faápolás,
sövénynyírás.
Igény szerint szállítással!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547

T: 06-20/9-346-354
VÁLLALKOZÁS
Családi házak, lakások építése,
felújítása. Tel.:: 06-70/521-3293.

431305

30 | 2017. január 18. | mozaik

Vízvezeték és központifűtés szerelés. Javítás, hibaelhárítás. Telefon: 06-70/306-5539.

ELÉRHETŐSÉGE
Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig
Telefon: 06-23/520-117
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Fedezzük fel és őrizzük helyi kincseinket!

Érdikum lett Karsch Manfred életműve
A klub szorosan együttműködik az Érdi Értéktár
Bizottsággal, a hozzá beérkezett javaslatokat feldolgozza és döntésre előkészíti.
Eredményes működését mi
sem bizonyítja jobban, mint
hogy immár közel félszáz
Érdikummal büszkélkedhet

Karsch Manfred: Merengés, 2010

városunk. Az Érdi Értékár,
az Érdikum mindegyik eleme olyan érték, amely a helyi
alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, az
érdi tájhoz, élővilághoz és
épített környezethez kapcsolódik. A tavalyi Értékár kon-

ferenciát követően hagyománnyá vált városunkban,
hogy oklevelet nyújtanak át
azoknak az alkotóknak, javaslattevőknek, értékőröknek, akik tevékenységükkel
és munkájukkal hozzájárulnak a Települési Értéktár
g yűjteményének bővítéséhez.
A bizottság legutóbbi ülésén született döntés alapján
a közgyűlés decemberi értekezlete előtt dr. Bács István
alpolgármester elismerést
nyújtott át Karsch Manfrednek, akinek életműve a Települési Értéktárba a kulturális örökség kategóriába került felvételre. A képzőművész a festészeti, grafikai és
köny vművészeti tanulmányai után több mint 40 éve él
városunkban, alkalmazott
grafikával és festészettel
foglalkozik. Aktívan bekapcsolódik a helyi képzőművészeti és kulturális életbe,
számos egyéni és csoportos
kiállításon vett részt nemcsak Érden, hanem belföldön
és külföldön egyaránt. Több
évtizedes tevékenységének
elismeréseként 2007-ben
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Idén negyedik éve működik városunkban az Érdi Hungarikum Klub, amely többek között célul tűzte ki a helyi
értékek kiválasztását, megőrzését, s aktív szerepet vállal a helyi értéktár gyarapításában.

A művész több mint 40 éve él Érden
megkapta az Érdi Művészeti
Díjat. – Bár évről évre gyarapodnak az Érdikumok, az
eddig létrejött tárgyi és szellemi gyűjtemény korántsem
teljes, hiszen az eddig felvett
„kincsek” csupán töredékei
azoknak az értékeknek,
amelyeknek helyük van ebben az Érdi Értéktárban –
ny i latkozta lapun k na k
Brunczvik Ildikó, az Érdi
Hungarikum Klub egyik ala-

pító tagja. Hozzátette: roppant széles az a skála,
amelynek alapján helyi értékké válhat mindaz, ami a
miénk. Nyolc kategóriában
lehet javaslatot tenni, vagy
az Érékár Bizottságnak,
vagy a Hungarikum Klubnak. Aki nyitott szemmel
jár-kel a városban, biztosan
jóval több egyedi értékről
tud, ne menjen el mellette!
QQBálint Edit

A PLT lapcsoport ingyenes lapokat értékesítő szegmense médiaajánlatának értékesítésére bővíti csapatát, amelyhez új kollégákat keres.

Kínált pozíció:

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

Amit leendő kollégánktól elvárunk:
• középfokú végzettség
• tárgyalóképes kommunikáció
• üzleties megjelenés
• eredmény- és ügyfélorientáltság
• önálló munkaszervezés
• saját gépjármű
• hirdetési piacon vagy médiatermék direkt értékesítésében szerzett
tapasztalat előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál

Amit kínálunk:
• előkészített prezentációs és egyéb értékesítést támogató anyagok
• aktív segítség az értékesítésben
• tréningek, szakmai továbbképzések
Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel és alkalmasnak érzi magát
a feladatok ellátására, kérjük, juttassa el fényképes szakmai önéletrajzát az allas@erdiujsag.plt.hu e-mail címre.

