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Tisztelt helyi lakos!
Ezúton értesítem, hogy ingyenes
hallásszűrést szervezünk
az Érd, Budai út 28. szám alatt
lévő Starkey Hallásszalonban
hétköznap 8-16 óráig.

2017. február 17-ig.

Amennyiben Ön gyakran visszakér-
dez, túl hangosan hallgatja a televíziót,
vagy nehezen ért zajos környezetben,
elengedhetetlen, hogy leméresse hal-
lását és meghallgassa szakember vé-
leményét.

Az idejében felfedezett hallássérü-
lés sokkal jobb eredménnyel kompen-
zálható, a hallás képessége nagyobb
eséllyel rehabilitálható.

Ha túl későn történik meg az első
hallásvizsgálat, akkor kialakulhatnak
visszafordíthatatlan folyamatok. Az
emberi kapcsolatok, csakúgy, mint a
munkaképesség csorbát szenvedhet-
nek, hiszen jó hallás és beszédértés
nélkül nem lehetséges hatékony kom-
munikáció.

Hallásszűrésünk ingyenes,
önkéntes, és fájdalommentes.

A várakozás elkerülése érdekében
időpont-egyeztetés céljából hívja
kollégáimat az alábbi telefonszámokon:

06 30 825 9274
06 23 362 351

Kérem, hogy a vizsgálatra TB kár-
tyáját, személyi igazolványát, korábbi
hallásvizsgálati leleteit (ha van ilyen),
illetve amennyiben Ön hallókészüléket
visel, annak nyilvántartási lapját (kis-
könyvét) hozza magával!

Tisztelettel: Dr. Ádám Zoltán, PhD.
fül-orr-gégész,
audiológus főorvos

FELHÍVÁS INGYENES HALLÁSSZÛRÉSRE
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„Külföldön sosem néznek végig rajtam, csak itthon”
Interjú Krajnyák Zsuzsanna paralimpikonnal  4–5. OLDAL
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Kor szerű rendőrkapitányság épül
Sikeresen zárult a Belügymi-

nisztérium által lefolytatott köz-
beszerzési eljárás, így tavasszal 
elkezdődhet az Érdi Rendőrkapi-
tányság új épületegyüttesének ki-
vitelezése – közölte T. Mészáros 
András polgármester múlt szer-
dán. A Szabadság téri ingatlant az 
önkormányzat ingyenesen állami 
tulajdonba adta még 2015-ben.

Az Érdi Rendőrkapitányság je-
lenlegi épületének műszaki állapo-
ta leromlott, az állomány méltatlan 
feltételek mellett végzi mindennapi 
tevékenységét. Az épületen az el-
múlt 15 évben – kisebb munkála-
toktól eltekintve – nem végeztek 
jelentősebb felújításokat.

A fejlesztéssel nemcsak a rend-
őri állomány korszerű és megfele-
lő körülmények közötti elhelyezé-
se valósulhat meg, hanem a köz-
biztonságért végzett munka haté-
konysága is jelentősen növelhető.
 7. OLDAL

Közgyűlési összefoglaló

A képviselők elfogadták a tér� gyelő kamerarendszer 
helyszíneit, így hamarosan elkezdődhet a telepítés. 
Érd vezetésével jönne létre egy regionális hulladék-
gazdálkodási társulás, aminek megalakításáról szin-
tén döntött a közgyűlés.  6. OLDAL

Egymillió forintos adomány

Csatlakozott az érdi önkormányzat az Ökumenikus 
Segélyszervezet országos gyűjtéséhez. A közgyűlés 
egymillió forintot szavazott meg az olaszországi 
busztragédia sérültjei és az áldozatok hozzátartozói 
javára.  7. OLDAL

Téli tárlat a galériában

Sokéves hagyomány városunkban, hogy a helyi és a 
közeli településeken élő képzőművészek évenként 
egyszer, a magyar kultúra napja alkalmából csoportos 
kiállítással adnak hírt magukról, munkásságukról.  
 9. OLDAL
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A képviselők fogadóórája
1.  ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ–KDNP)
 06-20-259-2555
 antunovits.antal@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2.  SIMÓ KÁROLY (FIDESZ–KDNP)
 06-20-564-4276
 simo.karoly@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

 
3.  MÓRÁS ZSOLT (FIDESZ–KDNP)
 06-20-280-8197
 moras.zsolt@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

4.  DR. BÁCS ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)
 06-23-522-313
 bacs.istvan@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

5.  TEKAUER NORBERT (FIDESZ–KDNP)
 06-20-914-4037
 tekauer.norbert@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

6.  KOPOR TIHAMÉR (FIDESZ–KDNP)
 06-30-211-1963
 kopor.tihamer@erdi� desz.hu
Minden hónap első hétfőjén 17–18 óráig, 
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.

7.  DONKÓ IGNÁC (FIDESZ–KDNP)
 06-20-571-1063
 donko.ignac@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

8.  DEMJÉN ATTILA (FIDESZ–KDNP)
 06-20-569-9243
 demjen.attila@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ–KDNP)
 06-20-513-7218
 fulop2004@freemail.hu
Telefonon történő egyeztetés alapján 
minden hónap második csütörtökén, 
18–19 óra között, Összefogás Egyesület 
Székháza, Alsó u. 8.

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

11.  DR. VERES JUDIT (FIDESZ–KDNP)
 06-30-962-6292
 veres.judit@erdi� desz.hu
Telefonos egyeztetés alapján, minden 
hónap harmadik hétfőjén, 18–19 óra 
között a Polgárok Házában.

12.  SZABÓ BÉLA (FIDESZ–KDNP)
 06-30-827-3467
 szabo.bela@erdi� desz.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 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 Polgármes-
teri Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon
számon.

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

A diákpolgármester fogadóórája
URBÁN JONATÁN, I� úsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.i� usagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn 15 órától, telefonos egyeztetés alapján

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300; 
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301; 
E-mail: onkormanyzat@erd.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30, 
szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30
www.erd.hu

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail: 
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail: 
kormanyablak.erd@pest.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, 
kedd 8.00–18.00, szerda 
8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–16.00

KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail: 
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; Ügyfél-
fogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd 
8.00–18.00, szerda 8.00–20.00, 
csütörtök 8.00–18.00, péntek 
8.00–16.00

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

ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZE-
LÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfoga-
dás: hétfő 8.00–20.00, szerda 
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00.
www.eth-erd.hu

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

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; E-mail: 
ugyfelszolgalat@erdicsatornamu-
vek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00.

Hibabejelentés: 06-23-365-921 és 
06-23-500-000
www.erdicsatornamuvek.hu

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

SZOCIÁLIS 
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362; 
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

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

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

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

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

21  ezer tonna szemetet termeltünk tavaly
2016-ban több szemetet termeltünk, jóval nagyobb meny-
nyiségű zöldhulladékot szállíttattunk el és jelentősen 
nőtt a szelektíven gyűjtött hulladék aránya is a 2015-ös-
höz képest. Hulladékkörképünkből a 2016-os tapaszta-
latokat és a 2017-es terveket foglaltuk össze.

Jelentős előrelépések 
történtek az elmúlt évben a 
helyi hulladékkezelésben: 
bevezették a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűj-
tést, túljutott a kísérleti 
időszakon a házhoz menő 
lomtalanítás, új kukásau-
tók álltak munkába, febru-
ár és szeptember között 
pedig a lakosság szelektív 
gyűjtőedényeket, illetve 
komposztálóládákat ka-
pott. Ezzel párhuzamosan 
felszámolták a hulladék-
szigeteket, és a város 
egyes területein kísérleti 
jelleggel bevezették a ház-
hoz menő üveggyűjtést.

A legnagyobb tavalyi 
eredmény talán az volt, hogy 
tizennégy százalékkal nőtt a 
begyűjtött szelektív hulla-
dék mennyisége. Emiatt a 
járatok menetrendjét újra 
kellett gondolniuk az illeté-
keseknek.

– A diszpécserek folyama-
tosan figyelték a begyűjtött 
mennyiséget, és úgy csopor-
tosították át a járatokat, 
hogy az autók nagyjából 
egyforma mennyiséget tud-
janak begyűjteni a különbö-
ző területeken. Az új menet-
rend január 1-jétől lépett 
életbe; ezt követően nem for-
dulhat majd elő, hogy az 
egyik autónak már délután 

háromra semmi dolga, míg a 
másik este hétre sem végez 
– mutatott rá Szamek Zsolt 
ügyvezető igazgató, hozzá-
téve: a szelektíven gyűjtött 
hulladékban még mindig na-
gyon magas, harminc száza-
lék feletti az oda nem illő 
szemét aránya.

– Dobnak a papír közé 
használt pelenkát, a fémek 
közé szennyezett konzerv-
dobozt is. Az újrahasznosít-
ható fém- és műanyag hulla-
dékokat a lakók gyakran 
öblítés nélkül teszik bele a 
gyűjtőedénybe, feleslegesen, 
hiszen ezek a szennyezett 
hulladékok is a lerakóban 
végzik, csak épp pluszmun-
kánk és költségünk van ve-
lük – mutatott rá Szamek 
Zsolt.

Annak, hogy az eltelt fél év 
alatt 14 százalékkal nőtt a 
begyűjtött szelektív hulla-
dék mennyisége, az is oka 
lehet, hogy az ÉTH fokozato-
san felszámolta a hulladék-
szigeteket.

– Közterületen már csak a 
magasházas övezetben van-
nak hulladékszigetek, de 
ezek kiváltására is keres-
sük a megoldást, például 
földbe süllyesztett tárolók 
formájában. Ezek a város-
képbe is jobban illenének, és 
az ürítésük is programozha-

tóbb lenne – jegyezte meg az 
ügyvezető.

Amire még keresik a meg-
oldást, az az üvegek gyűjté-
se, hiszen a szigetek meg-
szüntetésével ezeket a lakók 
nem tudják elkülönítve gyűj-
teni. Az ÉTH mindenképp 
olyan helyeken szeretné el-
helyezni az üveggyűjtő ha-
rangokat, amelyek őrzés, il-
letve felügyelet alatt állnak: 
próbálkoztak azzal, hogy is-
kolákban szervezzenek 
üveggyűjtési akciókat, a pa-
pírgyűjtés mintájára, ezt 
azonban az intézmények 
nem pártolták a balesetve-
szély miatt.

– Kísérleti jelleggel beve-
zettük Parkvárosban a ház-
hoz menő üveggyűjtést, de 
nem túl jó eredménnyel: a 
tulajdonosok egy része nem 
örült az újabb kukának. Így 
tovább gondolkozunk a meg-
oldáson. Ez lehet például 
ideiglenes gyűjtőpontok fel-
állítása – mutatott rá az 
ügyvezető.

Nem árt megjegyezni, 
hogy nemcsak a szelektíven 
gyűjtött hulladék mennyisé-
ge nőtt, hanem a lerakásra 
kerülőé is – ez már nem any-
nyira jó dolog, bár világosan 
mutatja, hogy az emberek 
fogyasztása nőtt 2015 óta. 
Ami ennél meglepőbb, hogy 
igen jelentősen, 31 százalék-
kal megemelkedett a be-
gyűjtött zöldhulladék meny-
nyisége – erre már igen ne-
héz magyarázatot találni, 
annál is inkább, mert a la-

kosság nak 3200 
komposztálóládát is 
kiosztott az ÉTH 
2016-ban.

Érdemes pár szót 
ejteni a házhoz menő 
lomtalanításról is, 
amit még 2015-ben 
vezettek be a város-
ban. Mint Szamek 
Zsolt elmondta, a 
2015-ös 870 tonná-
hoz képest tavaly 600 
tonna lomot gyűjtöt-
tek be.

– Ha levonjuk azt a 
szemétmennyiséget, 
ami valójában nem 
lom volt, mégis kihe-
lyezték a közterület-
re, és nekünk el kel-
lett szállítanunk, ak-
kor ugyanott va-
gyunk, ahol voltunk, 
már ami a mennyisé-
get illeti, mert egyéb 
tekintetben a lakos-
ság csak nyert a ház-

hoz menő szolgáltatás beve-
zetésével – jegyezte meg az 
ügyvezető.

És ha már szemét, ejtsünk 
pár szót az illegálisan lera-
kott hulladékról is: az ÉTH a 
várostakarító akciók során 
évente 2–300 tonna illegális 

hulladékot szállít el. Bár ez 
elenyésző ahhoz képest, 
hogy Érd összhulladéka 
2016-ban 21 ezer tonnányira 
rúgott, ha környezetet fertő-
ző mivoltát nézzük, mégis 
hatalmas mennyiség.

– Az önkormányzattal és a 
polgárőrséggel azon dolgo-
zunk, hogy csökkenjen az il-
legális lerakók száma. Ezért 
a hulladékudvarban a kom-
munálison kívül szinte 
mindféle hulladékot beve-
szünk – hangsúlyozta Sza-
mek Zsolt.

Az ügyvezető igazgató ar-
ról is beszélt lapunknak, mi-
lyen változások várhatók az 
idén a hulladékkezelésben. 
Mint azt már hírül adtuk, 
Érd kormányzati forrásból 
szeretne egy olyan hulladék-
feldolgozó üzemet építeni a 
város határában, amely több 
települést is ellátna. Mint 
Szamek Zsolt elmondta, ez 
azért is lenne fontos, mert 
korszerűbb eszközöket kap-
nának, amelyekkel hatéko-

nyabbá tudnák tenni a gyűj-
tést, szállítást.

– Az előző projektben kis-
méretű gyűjtőkocsikra nem 
lehetett pályázni, pedig azok-
kal a keskeny, dimbes-dom-
bos utcákba is be tudnánk 
jutni, ahová most csak nehe-

zen. Ami az új hulladékfeldol-
gozót illeti, a modernebb 
technika segítségével a kom-
munális hulladék kisebb há-
nyada kerülne lerakásra, ami 
nagyon fontos, hiszen az elő-
írások szerint a lerakásra ke-
rülő hulladék arányát 65 szá-
zalék alá kellene csökkente-
nünk – ez azonban nálunk 
még nem teljesült. Az új hulla-
dékkezelővel ezt is el tud-
nánk érni – zárta szavait Sza-
mek Zsolt, aki összehasonlí-
tásképp elmondta: Németor-
szágban és Ausztriában 40 
százalék alatt van a lerakás-
ra kerülő hulladék aránya.

Azt azért jó tudni: minél 
nagyobb arányú a feldolgo-
zás, annál drágább a hulla-
dékkezelés – nem véletlen, 
hogy más országokban jóval 
többet fizet ezért a lakosság, 
mint nálunk. Ugyanakkor 
hazánkban is egyre több em-
ber gondolja úgy: érdemes 
áldozni azért, hogy unoká-
ink ne hulladékhegyek felett 
éljenek.  ÁDÁM KATALIN

A lakossági hulladék megoszlása és mennyisége (tonna)
 2015 2016 Változás
Összes lakossági hulladék 20 043 21 332 +6%
Kommunális hulladék 16 376 16 847 +3%
Szelektív hulladék 1417 1617 +14%
Zöldhulladék 1272 1664 +31%
Egyéb* 978 1204 +23%
* Lomtalanítás, gyűjtőszigetek takarítása, elhagyott hulladék, ill. a hulladékud-
varban leadott lom, sitt.

A szelektíven gyűjtött hulladékban még mindig nagyon magas, harminc 
százalék feletti az oda nem illő szemét aránya

Tavaly tizennégy százalékkal nőtt a begyűjtött szelektív hulladék 
mennyisége
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„Tokióban még nem jártam soha”

Esé lyek és egyenlőségek
Világ- és Európa-bajnok, paralimpiai ezüst- és bronzér-
mes, januárban őt választották meg az év fogyatékos 
sportolójának. Tizenkilenc éves korában lépett először a 
vívóterembe, azóta négy olimpián szerepelt, nem is 
akárhogyan, és ha ereje engedi, szívesen indul az ötödi-
ken is. Krajnyák Zsuzsannával beszélgettünk sportról, 
családról, esélyegyenlőségről.

 ÁDÁM KATALIN

– Hatévesen kezdett úszni, 
tizenkilenc volt, amikor elő-
ször lépett vívóterembe. A 
sport végigkísérte az életét, 
pedig egy születési rendelle-
nesség folytán végtaghiány-
nyal jött világra. Ez utóbbi 
jelentett valamilyen hát-
rányt bármiben is?

– Fantasztikus családban 
nőttem fel: a szüleim sosem 
éreztették, hogy valamilyen 
fog yatékosságom van, 
ugyanazok a szabályok vo-
natkoztak rám is, mint a bá-
tyámra. Ha megjött a szén, 

én is hordtam befelé, ahogy 
apukám, anyukám és a test-
vérem is. Mikor ő megtanult 
biciklizni, nekem is kellett 
kerékpár. A strandon előbb 
tanultam meg úszni, mint ő. 
Az iskolában sem voltak 

problémáim. ’84-ben költöz-
tünk Törökbálintról Érdre, 
az akkori 8. számú általános 
iskolába – ma Teleki – jár-
tam. Ha bántottak, megvéd-
tem magam, nem igényel-
tem, hogy a tanító néni bün-
tessen, nem is tartottam in-
dokoltnak.

– Ma is ilyen lazán veszi ezt 
a kérdést?

– Igen. Nyáron rövidnad-
rágban járok, és rendszere-
sen megyek a gyerekkel 
strandra, ahol még le is ve-
szem a műlábamat. Nem za-
var, hogy megbámulnak, az 

viszont feltűnt, hogy külföl-
dön sosem néznek végig raj-
tam, csak itthon. Egyébként 
vicces, piros-fehér-zöld skót 
kockás műlábam van, na-
gyon dizájnos, többen gipsz-
nek nézik.

– Bár vívóként ismerte meg 
ország-világ, korábban éve-
kig úszott. Miért váltott 
sportágat?

– Hatéves koromtól úsz-
tam, és az érettségi miatt 
hagytam abba, mert a tanu-
lás akkor fontosabb volt. 
Nem bírtam sokáig sport 
nélkül: úszni nem mentem 
vissza, mert túl sokat hagy-
tam ki, de egy szintén mű-
végtaggal élő barátnőmmel, 
akivel együtt laktunk akko-
riban albérletben, lelátogat-
tunk egyszer az UTE vívó-
termébe. Neki Dani Gyön-
gyi, a mostani csapattársam 
hívta fel a figyelmét arra, 
hogy itt mozgássérültek is 
vívhatnak. Kezdetben nem 
voltam túl lelkes, furcsa volt, 
hogy kerekesszékben vív-
nak, hiszen én nem az a tí-
pus vagyok, aki csak ül egy 
helyben. A csapat viszont jó-
nak tűnt, és az is felkeltette a 
figyelmemet, hogy Eb-re ké-
szültek, gondoltam, mégse 
lehet olyan komolytalan ez a 
sport. Ott ragadtam, edzet-
tem, és mikor fél év múlva 
adódott a lehetőség, hogy 
egy hazai világversenyen in-
dulhassak, igent mondtam, 
és nagyon jól szerepeltem.

– Hétéves kislánya évek 
óta űzi ezt a sportot. Együtt is 
edzenek?

– Zselyke még nem volt há-
roméves, mikor már úszott, 
négyévesen kezdte a vívást, 
a táncot pedig egy éve. He-
tente két alkalommal együtt 
edzünk az UTE belvárosi ví-
vótermében, ahol integrált 
edzések folynak. Az enyém 
előbb kezdődik, mint az övé, 
így Zselyke anyukámmal 
jön, busszal. Ez azért jó, 
mert a lányom már pici korá-
ban megszokta, hogy nem-
csak autó létezik, hanem tö-
megközlekedés is. Hazafelé 
már együtt megyünk; úgy 
alakítom az edzéseimet, 
hogy úszásról és táncról is 
én hozzam őt haza.

– Mi van akkor, ha önnek 
edzőtáborba vagy versenyre 
kell mennie?

– Hazai edzőtáborokba 
már eljött velem, és most, 
hogy már nagyobb, verse-
nyekre is, hiszen hétévesen 
már képes fegyelmezetten 
végigülni, amíg én vívok.

– Önre mennyire jellemző 
a fegyelmezettség?

– Tizenkilenc éves koro-
mig, míg vívni nem kezdtem, 
lazább, ráérősebb gyerek 
voltam, a vívás viszont rá-
kényszerített a rendszeres-
ségre. Egy verseny, edzőtá-
bor vagy edzés koncentrált 
figyelmet igényel, illetve 
egymás tiszteletét és azt, 
hogy beleadjunk apait-
anyait. Ezt Zselyke is látja, 
érzi, és anélkül sajátítja el a 
szabályokat, hogy nekem 
ezeket tanítanom kellene. 
Tudja, hogy a vívóteremben 
nem lehet eszetlenül szalad-
gálni, hogy nem lehet késni 
az edzésről, és hogy mindig 
van rendes felszerelésünk. 
Előfordult már, hogy nem 
tettem be neki fehér zoknit, 
mert kapkodtam, és a saját 
felszerelésem volt a fontos, 
és bizony nagyon rossz ér-
zés volt, hogy miattam le-
szidták. Azóta is gyakran 
mondja: anya, vigyünk fe-
hér zoknit!

– A paralimpiára való fel-
készülés kemény időszak le-
hetett. Mennyit tudtak 
együtt lenni?

– Zselyke abba született 
bele, hogy az édesanyja 
sportol. Ráadásul már janu-
árban elkezdtem mondogat-
ni neki, hogy ez az év nagyon 
kemény lesz, sokat fogok 
edzeni és sokat leszek távol, 
és nagyon fáradt is leszek, 
ezért kérem a türelmét. Ezt 
négy-ötnaponta elmondtam 
neki, és mikor eljött a nyár, 
és hazajöttem egy edzőtá-
borból, azzal fogadott: 
„anya, ugye nagyon fáradt 
vagy? Nyugodtan pihenj le, 
én itt a nappaliban játszom 
melletted.” Ehhez persze 
hozzátartozik az is, hogy 
Zselyke tudja, mi az, hogy 
edzés, mit jelent mindennap 
fáradtan, este fél nyolc körül 
hazaérkezni.

– A közös edzés annyit tesz, 
hogy ön irányítja, edzi őt?

– Nem, a vívóterem ajtajá-
ban elválunk egymástól. 
Van, amikor két asszó közt 
rápillantok, de sosem kiabá-
lok oda, nem irányítom. Ez 
nem az én feladatom, hanem 
az edzőé. A teremben ő a fő-
nök és nem én, és ezt a gye-
rek is nagyon jól tudja. Szok-
tam mondani a szülőknek 
vívóversenyeken, hogy ne 
pesztrálják a gyereküket, ne 
itassák-etessék, ne nyaggas-
sák az átöltözéssel, egye-
bekkel, mert ezzel csak 
pluszterhet raknak rá egy 
amúgy is stresszes pillanat-

„Fantasztikus családban nőttem fel: a szüleim sosem éreztették, 
hogy valamilyen fogyatékosságom van, ugyanazok a szabályok vo-
natkoztak rám is, mint a bátyámra”

„Ebben az évben a világbajnokság lesz a legfontosabb állomás, az a 
cél, hogy ott érmet nyerjek”
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ban. Ilyenkor van az, hogy a 
gyerek nem úgy szól vissza, 
ahogy kéne, a szülő ideges 
lesz, a gyerek is, és mikor 
szólítják, azt se tudja, hol 
van… A gyereknek bőven 
elég az, ha érzi: a szülő ott 
van, szurkol neki. A színház-
ban sem megyünk oda a szí-
nészekhez, hogy „de szép a 
ruhád, de jó a sminked”, ha-
nem ülünk a nézőtéren és 
tapsolunk. A szülőnek is 
pont ez lenne a versenyeken 
a feladata.

– A gyerekek versenyeiről 
rátérve az önéire: melyik volt 
a legemlékezetesebb?

– Erre a sportolók rend-
szerint azt szokták felelni, 
hogy a legelső, és ez így is 
van. Olyan családból jövök, 
ahol állandóan sportműso-
rokat néztünk, és persze 
bennem is megfogalmazó-
dott a vágy, hogy de jó lenne 
kijutni egyszer egy olimpiá-
ra, és ott szurkolni a hely-
színen. Amikor elkezdtem 
vívni, mondták, hogy a syd-
neyi olimpiára van egy ki-
adó hely. Jó kis mézesma-
dzag, de persze nem nekem 
– gondoltam magamban, 
ugyanakkor ott motoszkált 
bennem a gondolat, hogy mi 
lenne, ha mégis… Ausztrá-
lia egyébként is nagyon 
vonzott. Egy próbát megért 
a dolog. Rengeteget edzet-
tem, két edzővel, több mint 
tíz órát naponta. Ahogy tel-
tek a hetek, hónapok, egyre 
közelebb kerültem a célhoz: 
elvittek egy külföldi ver-
senyre, aztán még egyre, 
mind valóságosabbá vált az 
álom – és nagy meglepetés-
re Sydneyben nyertem két 
egyéni bronzérmet. Ez nem-
csak annak volt köszönhe-
tő, hogy rengeteget edzet-
tem, hanem az évtizedes 
úszómúltamnak is: nekem 
csak vívni kellett megtanul-
nom, azt már tudtam, mi az, 
hogy edzés, mi az, hogy ver-
seny, mi az, hogy tisztelet. 
Az is könnyített a helyzete-
men, hogy – mint mondták 
– jó versenyző vagyok: mi-
kor eljött a verseny napja, 
nem izgultam túlságosan, 
igaz, az, hogy ott lehetek 
Sydneyben, a paralimpián, 
eufórikus állapotba hozott. 
Ami viszont problémát je-
lentett, hogy a bronzmérkő-
zés előtt lesérültem: ínhü-
velygyulladásom volt, az 
egész karom rettenetesen 
fájt és bedagadt. Sírva kér-
deztem a dokit, dr. Bejek 
Zoltánt: ha felállok a pást-
ra, mi történhet a karom-
mal? Lebénul? Amputálni 

kell? Naiv kérdés volt, de 
magam is szinte gyerek vol-
tam még, bár annyira már 
érett, hogy mérlegelni tud-
jam: mennyire éri meg ne-
kem ez a mérkőzés. Az or-
vos azt mondta: nagyobb 
baj nem történhet, mint 
hogy még jobban fog fájni. 
Amit nem igazán hittem el 
neki, de így lett… Nagyon 
szoros kapcsolat alakult ki 
egyébként köztünk, a mai 
napig barátok vagyunk. 
Sydneyben mindenben tá-
mogatott, ő ült bent velem a 
mérkőzésen is. Sokat sír-
tam, nagyon fájt, ráadásul 
másnap is kellett vívnom, 
hiszen két számban indul-

tam, és bevállaltam azt is. 
Így sikerült két bronzérmet 
nyernem. Rióban egyébként 
szintén dr. Bejek Zoltán volt 
velünk, és ott is megsérül-
tem: a hasfalam szakadt el. 
Ugyanúgy ott volt velem vé-
gig. Négy napot vívtam egy-
folytában, közben éjszaka 
kezeltek.

– Melyik olimpiáját élvez-
te, szerette a legjobban? És 
nem csupán sportolóként, 
hanem – mondjuk így – turis-
taként?

– Mindig ott érzi magát 
az ember a legjobban, ahol 
a legjobb eredményt éri el. 
Ettől eltekintve, teljesen 
más földrészeken, orszá-
gokban jártam: Sydneyben, 
Athénban, Pekingben, Lon-
donban, Rióban – nehéz ösz-
szehasonlítani. Ez utóbbi-
ról vannak a legjobb emlé-
keim, mert a közönség 
olyan hangulatot tudott te-
remteni, hogy pár napig 
sztárnak érezhettem ma-
gam. Egyébként nem igény-
lem, nem is kedvelem a 
nagy felhajtást, de akkor 
hatalmas erőt adott. Igaz, 
egy idő után már nyomasz-
tó volt, hogy nem volt két-

három perc nyugalmam két 
asszó között, és hogy negy-
ven perc alatt sem tudtam 
meginni egy kávét, mert fo-
lyamatosan jöttek fotóz-
kodni, autogramot kérni. 
Az esti bronzmérkőzésen 
óriási élmény volt, ahogy 
tapsoltak, hogy kitűzőket 
dobáltak be, táncoltak. Úgy 
éreztem, ezeknek az embe-
reknek bizonyítanom kell. 
A londoni olimpia nagyon 
fegyelmezett, szabályos 
volt, az „A” szektorból sem 
sétálhattam át a „C”-be. Pe-

king nagyon nyomasztó 
volt: nem éreztem a házi-
gazdák kedvességét, mun-
kamániásak voltak, és min-
dig, mindenhol nagyon so-
kan voltak. Egy tussal ma-
radtam le akkor a bronzról 
– nyilván ez is meghatároz-
ta a hangulatomat.

– Kevesen tudják, hogy egy 
időben nemcsak a vívás töl-
tötte ki a napjait: évekig dol-
gozott gyerekek mellett.

– Gyógypedagógiai asz-
szisztensnek tanultam, a 
gyakorlatomat pedig egy át-
meneti gyermekotthon bent-
lakásos óvodájában töltöt-

tem. Megszerettek, állást 
ajánlottak, amit örömmel el-
fogadtam. Ez Sydney után 
volt; hét évet töltöttem itt, 
kezdetben a gyerekek mel-
lett, majd félállásban család-
gondozó, végül gyermekvé-
delmi ügyintéző lettem. Ha a 
főváros nem záratta volna be 
az intézményt, a mai napig 
ott lennék.

– Erős a kötődése a gyere-
kekhez; gyakran látogat el 
iskolákba, óvodákba? Bizo-
nyára sok helyre hívják.

– Volt már rá példa, és na-
gyon szívesen is megyek, 
mert a vívóteremben látom: 
azok a gyerekek, akik lát-
nak testi fogyatékkal élőket 
is sportolni, nagyon jól keze-
lik ezt a másságot. Örömmel 
mennék osztályfőnöki órák-
ra, beszélgetni a gyerekek-
kel – ezt szokták érzékenyítő 
programnak hívni.

– Ön lett az év fogyatékos 
női sportolója. Milyen érzés 
volt ott állni a vörös szőnye-
gen a januári gálán?

– Hatalmas parti volt, és 
nagyon izgalmas, bár azt 
csak utólag tudtam meg, 
hogy mindössze három pont-
tal nyertem. Rendkívül szín-
vonalas és különleges ren-
dezvény volt, és nagyon tet-
szett, hogy nem tettek kü-
lönbséget a fogyatékkal élő 
és az ép sportolók között. 
Azt szeretem az egyesüle-
temben is, hogy nálunk is 
integrált edzések folynak. 
Kicsit fájt, hogy az edzőm, 
Feczel Viktor nem került be 
a legjobb tíz edző közé, hi-
szen szakmai téren neki kö-
szönhetem a legtöbbet, és ha 
már én lettem a legjobb, az 
edzőmnek is a legjobbak 
közt kellett volna lennie.

– Meg tudja-e számolni, 
hány érmet szerzett mosta-
náig?

– Nem. Sokszor kérdezik, 
de sosem tudom megmonda-
ni pontosan, csak az olimpi-
ai érmeimet tartom számon. 
Ezek külön vannak, a vitrin-
ben, kivéve a rióiakat, mert 
azok gyakran velem utaz-
nak, ha különböző helyszí-
nekre megyek. Aggódom is, 
ha nem találom, hogy hol 
hagyhattam őket… Ezt a há-
rom riói érmet rengeteg 
könny – fájó és örömkönny – 
árán szereztem, mégis na-
gyon boldog embernek tar-
tom magam. Nemcsak az 
eredményeim miatt, hanem 
azért is, hogy egy olyan fan-
tasztikus kislány áll mögöt-
tem, aki élsportoló életmódo-
mat tolerálja.

– Négy év múlva szeretne 
indulni Tokióban?

– Nagyon nehéz kvalifiká-
ciót szerezni, de nem zárkó-
zom el előle. Ebben az évben 
a világbajnokság lesz a leg-
fontosabb állomás, az a cél, 
hogy ott érmet nyerjek. Az-
tán meglátjuk, mire lesz még 
erőm. Én nyitott vagyok min-
denre, és Tokióban még nem 
jártam soha…

Az Év Sportolója díjátadó gálán. „Nagyon tetszett, hogy nem tettek különbséget a fogyatékkal élő és az 
ép sportolók között”
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Gázellátás: nyugodtan át tudjuk vészelni a telet

Módosult az atomtörvény
Az atomtörvény módosításáról, illetve az energiaellátás 
biztonságáról beszélt múlt héten Aradszki András (Fi-
desz–KDNP) energiaügyért felelős államtitkár, térsé-
günk országgyűlési képviselője az M1 Ma reggel című 
műsorában.

Az államtitkár leszögezte: 
továbbra is az Országos 
Atomenergia Hivatal fel-
ügyeli a nukleáris biztonsá-
got, a kormány semmiképp 
sem vonja el a hivatal hatás-
körét. Elmondta azt is: a sza-
bályozást a hivatal készítet-
te elő, azaz vele konzultálva 
nyújtották be a parlament-
hez, és a hivatal készítette el 
azt a kormányrendelet-ja-

vaslatot is, amely a végrehaj-
tást szabályozza.

– Számunkra is az elsődle-
ges szempont, hogy az atom-
erőmű, illetve a később léte-
sülő atomerőmű biztonságo-
san és jól tudjon működni, és 
ehhez megfelelő hatósági 
jogkörökkel rendelkezzen az 
Országos Atomenergiai Hi-
vatal – mondta az államtit-
kár, megjegyezve: az atom-

törvény később keletkezett, 
mint ahogy a paksi atomerő-
mű létesült, így a törvényal-
kotók nem szabályozták azt, 
hogy épülő atomerőműnél 
hogyan járjon el a hivatal.

Aradszki András hangsú-
lyozta azt is: egy új atomerő-
műnek az építése, főleg egy 
olyan helyen, mint a paksi 
telephely, nagy gondosságot 
igényel, hiszen a már meglé-
vő erőmű biztonsága és 
áramtermelési képességé-
nek fenntartása nagyon fon-
tos az ország szempontjából. 

Az államtitkár a gázellá-
tással kapcsolatban úgy nyi-

latkozott: az egyetemes 
szolgáltatóknak az elő-
ző tíz év leghidegebb 
tele fogyasztásának 60 
százalékát kellett betá-
rolniuk, így 13 százalék-
kal több gázt tároltak az 
idén, mint az elmúlt 
években. Jelenleg 1,7 
milliárd köbméter gáz 
van a tárolókban, ami 
körülbelül 28–29 napra 
elegendő (a biztonsági 
készlet bevonásával pe-
dig 60 napos tartalékkal 
rendelkezik az ország), 
és ehhez hozzájön a napi hét-
milliós hazai termelés, vala-
mint az import, ami még nö-
vekedett is. 

– Nyugodtan, minden na-
gyobb gond nélkül át tudjuk 

vészelni ezt a téli időszakot, 
mint ahogy egyébként 2009-
et leszámítva – amikor Uk-
rajna felől az orosz fél meg-
állította a gázszállítást – a 
korábbi években is történt – 
zárta szavait.  Á. K.

Tér  figyelő kamerákkal óvják a rendet

Köz gyűlési összefoglaló
A képviselők múlt csütörtökön elfogadták a kiépítendő 
kamerarendszer helyszíneit, és hamarosan elkezdődhet 
a telepítés a Modern Városok program részeként. A dél-
budai és dél-pesti régióban Érd vezetésével jönne létre 
az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás, aminek megalakításáról szin-
tén döntött Érd Megyei Jogú Város képviselő-testülete. 
A város szeretne vezető szerepet vállalni az önkormány-
zati társulásban.

Simó Károly (Fidesz–
KDNP) alpolgármester a 
döntést követően elmondta, 
hogy alpolgármestertársa, 
dr. Bács István (Fidesz–
KDNP) a téma kapcsán 
számtalan esetben tárgyalt 
az illetékes minisztérium-
mal és a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt.-vel is an-
nak érdekében, hogy Érden, 
mint Pest megye legnagyobb 
lélekszámú településén jöj-
jön létre egy regionális hul-
ladékgazdálkodási társulás. 
A városvezető azt mondta, 
céljuk, hogy a jogszabályok 
mentén, az átalakuló hulla-
dékgazdálkodási rendszer-
nek megfelelő módon és a le-
hető legköltséghatékonyab-
ban működtessék a rend-
szert.

A törvény szerint az ön-
kormányzati társulásoknak 
március 31-ig kell megala-
kulniuk, de Simó Károly al-
polgármester tájékoztatása 
alapján a belépni kívánó 21 
település szóban már jelezte, 
hogy tárgyalják a javaslatot, 
így várhatóan az alakuló 
ülésre már február végén sor 
kerülhet.

Kilencmilliárd forint áll 
rendelkezésre a városi csa-
padékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztésére, illetve az Érd-
ligeti Papi földeken a zápor-

tározó kiépítésére, ahol sza-
badidőközpontot is létesíte-
nek. Az erre vonatkozó cél-
okmányt is elfogadta a köz-
gyűlés. Simó Károly alpol-
gármester elmondta: a Mo-
dern Városok programban 
az egyik legnagyobb értékű 
beruházásról van szó, amely 
a város jelentős részét érinti.

Nagyon régi és komoly 
probléma oldódik meg a víz-
elvezetési rendszer kiépíté-
sével, ezért is támogatják a 
fejlesztést – közölte az MSZP 
képviselője. Szűcs Gábor a 
beruházást szükséges és po-
zitív lépésnek nevezte.

Hamarosan elkezdődik az 
ófalusi orvosi rendelő felújí-
tása is. A szociális és egész-
ségügyi rendszer fejleszté-
sére a Modern Városok prog-
ram keretében a tavalyi év-
ben a kormány illetékes bi-
zottsága jóváhagyta a fej-
lesztésre fordítható forráso-
kat, aminek egyik eleme a 
Római út 24/A alatt található 
rendelő újjáépítése. A fizikai 
megvalósítás hónapokon be-
lül elkezdődhet, hiszen az 
anyagi fedezet a rendelke-
zésre áll. A kivitelező kivá-
lasztását követően pedig el-
indulhat a rekonstrukció.

Egy másik jelentős, beru-
házási célokmány módosítá-
sát érintő döntés az Érdlige-
ten tervezett szociális szol-

gáltató központtal kapcso-
latban született. A szociális 
intézményi szolgáltatások 
jelenleg szétszórtan, jelentő-
sen amortizálódott intézmé-
nyekben zajlanak, ezért 
szükséges volt találni koráb-
ban egy olyan ingatlant, ahol 
az egyes szolgáltatások – ke-
zelhető elosztásban – össze-
vontan biztosíthatók. A To-
poly u. 2. alatt lesz a tervek 
szerint az idősek nappali el-
látása, ápolása és gondozá-
sa, a hajléktalanellátás, a 
családok átmeneti otthona, 
továbbá a Szociális Gondozó 
Központ székhelye és a gaz-
dasági feladatokat ellátó iro-
da. A közgyűlés arról dön-
tött, hogy a megvalósítás egy 
részét európai uniós forrás-
ból kívánja biztosítani, ami-
hez megadta a felhatalma-
zást a polgármesternek, 
hogy benyújtsa a pályázatot. 

Még biztonságosabbá 
válhat Érd. A városban ki-
építendő kamerarendszer-
hez kapcsolódóan készült 

egy hatástanulmány, ami 
alapján kijelölték a kame-
rák helyét. A közgyűlésen a 
képviselők elfogadták a 
helyszíneket, és hamaro-
san elkezdődhet a rendszer 
kiépítése a Modern Városok 
program részeként. A mos-
tani 51 helyett 164 kamera 
óvja majd a biztonságot; a 
bevezető utakhoz pl. rend-
számfelismerő kamerákat 
szerelnek fel. Lesz kamera 
például az iskoláknál és az 
óvodáknál, a busz- és vas-
úti pályaudvarokon, a vá-
rosközpontban több helyen, 
az Európa sétányon, az Érd 
Arénánál és a forgalma-
sabb kereszteződésekben 
is. Pulai Edina (Jobbik) el-
mondta, hogy a pénzügyi 
bizottság ülésén nagyon 
alaposan megtárgyalták az 
előterjesztést, a készítők 
részletesen bemutatták, 
hogy hol helyeznének ki ka-
merákat. 

A rendpártiak nagyon vár-
ják a kamerákat, hiszen a 

közbiztonság jelentősen ja-
vulhat a kihelyezést követő-
en – mondta a képviselő asz-
szony.

Döntött a képviselő-testü-
let az ÉVSE támogatási ké-
relméről is. Az önkormány-
zat 70 millió forintos támo-
gatásról biztosította az 
egyesületet. Pulai Edina a 
döntéssel kapcsolatban el-
mondta, hogy nagy öröm lát-
ni azt a komoly szakmai 
munkát, ami az ÉVSE műhe-
lyeiben zajlik, ezért támoga-
tásra méltónak tartotta az 
előterjesztést.

A januári közgyűlésen 
egyebek mellett módosítot-
ták a tavalyi évi költségve-
tést, elfogadták az Érdi Vá-
rosfejlesztési Kft. és az Érdi 
Városi Televízió Kft. üzleti 
tervét. Megújították a város 
iskolaorvosának, dr. Geren-
csér Gyöngyinek a szerző-
dését és elfogadták a kör-
nyezetvédelmi és sportbi-
zottság tavalyi évi beszámo-
lóit is.  BNYH

Dr. Aradszki András

Kilencmilliárd forint áll rendelkezésre a városi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére, illetve az Érd-
ligeti Papi földeken a záportározó kiépítésére, ahol szabadidőközpontot is létesítenek
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Új  kapitányság épül
Sikeresen zárult a Belügyminisztérium által lefolytatott 
közbeszerzési eljárás, így tavasszal elkezdődhet az Érdi 
Rendőrkapitányság új épületegyüttesének a kivitelezé-
se – közölte T. Mészáros András polgármester múlt szer-
dán. A Szabadság téri ingatlant az önkormányzat ingye-
nesen állami tulajdonba adta még 2015-ben. 

Az Érdi Rendőrkapitány-
ság jelenlegi épületének 
műszaki állapota leromlott, 
az állomány méltatlan felté-
telek mellett végzi minden-
napi tevékenységét. Az épü-
leten az elmúlt 15 évben – 
kisebb munkálatoktól elte-
kintve – nem végeztek je-
lentősebb felújításokat.

Emellett a jelenlegi épü-
let nem elegendő a több 
mint 130 fős állomány elhe-
lyezésére. Az osztályok el-
különülten, több helyszínen 
– Érden, Százhalombattán, 
valamint Diósdon – dolgoz-
nak. A Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság, Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésével egyetértés-
ben, éppen ezért döntött 
úgy, hogy az épület felújítá-
sa helyett egy teljesen új 
rendőrkapitányságot hoz 
létre, amely korszerűbb és 
hatékonyabb munkavég-

zést eredményez, sőt lehe-
tővé válik a teljes állomány 
egy helyen történő elhelye-
zése is.

Az épületben helyet kap a 
közlekedésrendészeti osz-
tály, a helyszínelő és bal-
esetvizsgáló alosztály, az 
igazgatásrendészeti osz-
tály, a közrendvédelmi osz-
tály, a vizsgálati osztály, a 
bűnügyi osztály, a bűnügyi 
technikai helyszínelő és ké-
szenléti alosztály, a járőr- 
őrszolgálati alosztály, a 
nyomozó alosztály, vala-
mint a körzeti megbízotti 
alosztály.

A fejlesztéssel nemcsak a 
rendőri állomány korszerű 
és megfelelő körülmények 
közötti elhelyezése valósul-
hat meg, hanem a közbiz-
tonságért végzett munka 
hatékonysága is jelentősen 
növelhető.

 BNYH

Érd is segít

Egy millió forintot adományoztunk
Csatlakozott az érdi önkormányzat ahhoz az országos 
gyűjtéshez, amit az Ökumenikus Segélyszervezet szer-
vez az olaszországi buszbaleset sérültjei és az áldozatok 
hozzátartozói javára. Az érdi közgyűlés egymillió forintot 
szavazott meg múlt csütörtökön Pulai Edina (Jobbik) és 
Antunovis Antal (Fidesz–KDNP) javaslatára.

Egy ilyen tragédia esetén 
az ember a gyász és a tehe-
tetlenség érzésével szembe-
sül. Az együttérzés és az 
imák mellett talán a legtöbb, 
amit tehetünk, hogy támo-
gatjuk a tragédiát szenve-
dett családokat, akik csa-
ládfenntartót, gyermeket 
vesztettek el vagy sérülésük 
miatt hosszabb kezelésre 
szorulnak – mondta Pulai 
Edina a döntést követően, 
akinek a szavaihoz csatla-
kozott Antunovits Antal is.

– Az egész országot sok-
koló tragédia utáni gyász-
ban az Ökumenikus Segély-
szervezet lehetőséget bizto-
sított mindenkinek, hogy 
szolidaritását fejezze ki a 
Verona közelében történt 
buszbalesetben érintett csa-
ládokkal. A segélyszervezet 
pénzadománygyűjtést indí-
tott, amihez, úgy éreztem, 

nekünk is csatlakoznunk 
kell – hangsúlyozta Antuno-
vits Antal.

Az Érdi Újság úgy tudja, 
hogy már több mint húszmil-
lió forint gyűlt össze az Öku-

menikus Segélyszervezet 
országos akciójában a vero-
nai busztragédia áldozatai-
nak és túlélőinek hozzátar-
tozói számára. 

A gyűjtéshez az Ökumeni-
kus Segélyszervezet honlap-
ján (www.segelyszervezet.
hu), illetve a 11705008-
20464565 számlaszámon, 
„Buszbaleset” megjelöléssel 
lehet adakozni.

 NYH

A közgyűlés egyperces néma felállással emlékezett a tragédiában 
elhunytakra

Óvodafejlesztés, vízelvezetés, útépítés
Intézményfejlesztésekről, illetve a Modern Városok 
programról beszélt T. Mészáros András múlt szerdai 
polgármesteri sajtótájékoztatóján.

A polgármester elsőként 
arról ejtett szót, hogy az óvo-
dákat, bölcsődéket, illetve 
az óvodapedagógusokat ho-
gyan támogatja a kormány.

– Az óvónők, a kisgyerme-
ket nevelők számára is élet-
pályamodellt dolgoztak ki, 
így az ő bérük mintegy har-
minc százalékkal nő. A kö-
zépfokú végzettségű óvoda-
pedagógusok bére a garan-
tált bérminimum emelkedé-
sével és a pótlékokkal együtt 
2017-ben már átlagosan el 
fogja érni a 202 ezer forintot, 

holott korábban mintegy 153 
ezer forint volt – mondta T. 
Mészáros András, hozzáté-
ve: a kormány fentiek mellett 
százmilliárd forintot nyújt 
az intézményhálózat fejlesz-
tésére, bölcsődék, óvodák 
építésére. Két óvoda épülhet 
hamarosan Érden is.

– Egyik óvodánk pályáza-
ta már el is nyerte a szüksé-
ges forrást: a Fácán közi in-
tézményt teljes mértékben 
újjáépítjük. Egy másik, Fel-
ső-Parkvárosban létesíten-
dő óvoda felhúzására is be-
nyújtottuk már a pályázatot, 
és remélem, rövidesen be 
tudok számolni arról, hogy 
ezt a pályázatot is megnyer-
tük. Itt egy körülbelül negy-
venezer négyzetméteres te-
rületen alakítanánk ki isko-
lát és óvodát. A tervek ké-
szen vannak, bármikor el 
tudjuk kezdeni a közbeszer-
zések kiírását, ahogy a Fá-
cán közi óvoda tekintetében 
ezt már megtettük – mondta 
T. Mészáros András, hozzá-
téve: új iskolák tervezését is 
megkezdték, és rövidesen 

kiírják ezeket a pályázato-
kat is.

T. Mészáros András el-
mondta azt is: a város meg-
vásárolta a bíróság és az 
ügyészség megépítéséhez 
szükséges területet, illetve 

még egy ingatlant, amelyen 
e két intézmény parkolói 
megépülhetnek. A területet 
felajánlották a nemzeti va-
gyonkezelőnek, ami hama-
rosan állami tulajdonba ve-
szi ezeket. A terveztetést, il-
letve a beruházás lefolytatá-
sát a bíróság, illetve ügyész-
ség végzi majd, ahogy a 
rendőrség Ercsi úti új épüle-
tével kapcsolatos munkála-
tok a Belügyminisztérium-

hoz tartoznak. A közbeszer-
zési eljárás itt is lezajlott, 
eredményes lett, és amint a 
Miniszterelnökség jóvá-
hagyja, indulhat az építke-
zés, az időjárás függvé-
nyében.

– Minden egyéb, a Modern 
Városok programja keretébe 
tartozó érdi projekt folyama-
tosan halad előre, és egyre 
nagyobb biztonsággal jelent-
hetjük ki, hogy 2017 az épít-
kezések elkezdése, 2018 az 
építkezések lefolytatása, 
2019 pedig a befejezése lesz 
– hangsúlyozta T. Mészáros 
András, aki egy lassan vége 
felé járó felújításról is be-
szélt: ez a tankerület új épü-

lete, hiszen itt már csak a 
színezés hiányzik. Amint az 
idő engedi, ezt a munkát is 
elvégzik, és a tankerület 
munkatársai beköltözhetnek 
a felújított, átalakított, 850 
négyzetméteres épületbe.

– Szeretnék még kitérni a 
felszínivíz-elvezetésre is: a 
jóváhagyások megszülettek, 
a munka idén elkezdődik, és 
remélhetőleg már maga a 
víztározó is olyan szinten 
megépül, hogy folytatni tud-
juk a szabadidőpark kialakí-
tását az úgynevezett papi 
földeken, és közben a Tár-
nok felé eső oldalon is meg-
kezdődhetnek a felszínivíz-
elvezetési munkálatok. 
Ezekkel az építkezésekkel 
bizonyos útfelújítások is 
együtt járnak: a Tárnoki úté 
– erre már benyújtottuk a 
pályázatot, és a Kalotaszegi 
út felé eső oldalán a munká-
latok meg tudnak kezdődni 
még az idén –, valamint az 
Ürmös, illetve Csaba utcáé. 
Ez utóbbiakra már megvan a 
forrás, a tervek is elkészül-
tek, sőt, a közbeszerzés is 
napokon belül lezárul, és az 
építkezés még idén lezajlik 
majd – zárta szavait T. Mé-
száros András.  Á. K.

A veronai buszbaleset az 
érdieket is megrázta. T. 
Mészáros András sajtótá-
jékoztatóján így fogalma-
zott: „Az ember nem talál 
szavakat erre a tragédiára. 
A gyász kifejezése ezek-
ben a pillanatokban na-
gyon nehéz. Őszinte rész-
vétünket szeretnénk kife-
jezni az áldozatok hozzá-
tartozói részére, és csak 
annyit tudunk mondani: 
segítünk, ahol tudunk”.

A bontásra ítélt Fácán ovi. Mellette hamarosan megépül az új óvoda



ebuár 4. (szo) 10:00-13:00
erékfájdalom és hasigörcsök
yhítése-mini tanfolyam

Február 4. (szo) 17:00-18:30
Meditációs klub

ebruár 11-12. (szo-vas) 14:00-17:00
stanga jóga-Bevezetô tanfolyam
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stanga jóga-
bevezeto tanfolyamA
2017. február 11-12. (szombat-vasárnap)

Oktató: Abdulwahab Nadia
www.ashtangayogalab.tumblr.com/about

Az astanga jóga a hatha jógának egy speciá l is i rányzata, mely
ma is gyakoro l t formájában Sr i K .Pat tabh i Jois nevéhez köthetõ .
Több kötöt t gyakor la tsorból á l l , melyek rendszeres gyakor lása
hely reá l l í t ja a f iz i ka i test egészségét , egyensúlyát , t isz t í t ja ,

méregte len í t i a tes tet és az idegrendszer t . D inamikus,
ugyanakkor f inom és lágy gyakor lás, egyfa j ta mozgásos
medi tác ió, é letkor tó l , f i z ika i képességektõ l függet lenül

bárk i számára gyakoro lható.

Ajándékkártyával
2016-ban:
8000 Ft

Helyszínen fizetve:
8500 Ft

´́

Február 17. (pén) 18:00-19:00
Hangutazás-avagy SattwAndi

Hangfürdô Mantrákkla

Február 18.
(szo) 13:00-17:00
Érzelmi intelligencia
fejlesztô tréning
Gyerekeknek

Február 25. (szom) 18:00-20:00
Gyógykéz Spiritáltec Lélekhegedû Relax

További információ:
www.nijamajoga.hu
www.facebook.com/nijamajoga.hu

2017 Februári
programok a Nijama Jógastúdióban

0630/5450-722
2030 Érd, Szabadság tér 11. / Ergoline szolárium fölött

(10 Ès 5 alkalmas bèrlet,
màs kedvezmènnyel
nem vonható össze)



10%
kupo n

a jógabérlet árából

43
85

83

8 | 2017. február 1. |    kultúra

A k őbaltás ember és a barlangi medve
Folytatódik a Világjáró esték sorozat, márciusban be-
mutatásra kerül a Szabadulás nélkül című könyv. A 
legkisebbeket látványos és játékos rendezvények vár-
ják, s gazdag műsorral készülnek a Múzeumok Éjsza-
kájára is. Mácsai Anetta igazgatóhelyettessel a Ma-
gyar Földrajzi Múzeum tervezett  programjairól beszél-
gettünk. 

Hagyományos rendezvé-
nyeikre továbbra is szá-
míthatnak a látogatók. 
Folytatódik többek között 
a  Világjáró esték prog-
ramsorozat, amelynek első 
előadására február 28-án 
kerül sor. Radics Tamás 
geológus transzpireneusi 
barangolásra invitálja az 
érdeklődőket. Március 7-én 
a Szabadulás nélkül című 
kötet bemutatójára várják 
az érdieket. A Lendvai Ti-
már Edit által szerkesz-
tett, mintegy 800 oldalas 
könyv az Érdről és környé-
kéről elhurcoltak sorsát 
mutatja be – tudtuk meg 
Mácsai Anettától, aki a ta-
vaszi programokra térve, 
elsőként a Föld napja meg-
ünneplését eml ítette, 
amely az idén a Változás és 
megőrzés címet kapta, s 
arra hívja fel a figyelmet, 
hogy bolygónk ugyan fo-

lyamatosan változik, válto-
zott az évmilliárdok alatt, 
mégis fontos, hogy megóv-
juk a jövő nemzedékek szá-
mára. Idén a vízi élővilág 
kerül előtérbe, s többek kö-
zött a WWF Duna-turnéja 
is eljön Érdre, amelyen in-
teraktív programok kere-
tében ismerkedhetnek meg 
a Duna élővilágával a gye-
rekek. Izgalmas játékok-
kal, kézműves foglalkozás-
sal és filmvetítéssel várják 
az apróságokat, s úgy ter-
vezik, hogy a múzeum eme-
leti termében egy Duna-
parti diorámát is felavat-
nak. A gyermeknapra ter-
vezett rendezvényről az 
igazgatóhelyettes elárulta: 
mivel 2017-ben az „Év Ős-
maradványa” a barlangi 
medve, az idei gyereknapi 
programokat ennek a ki-
halt állatfajnak szentelik, 
különös tekintettel arra, 

hogy a régészeti kutatások 
során az érdi Fundoklia-
völgyben közel 500 barlan-
gimedve-maradványt ta-
láltak. A gyermeknapon 
„élethű” medvével is talál-
kozhatnak az apróságok, s 
rengeteg ismeretet szerez-
hetnek az egykori négylá-
búak életéről. Zárásként 
levetítik A kőbaltás ember 
– Érdi medvevadászok 
című filmet, amely először 
kerül bemutatásra váro-
sunkban. Az érdi intéz-
mény június 24-én az idén 
is bekapcsolódik a Múzeu-
mok Éjszakája programba. 
A többórás, Kabuki és ki-
monó című, éjfélig tartó 
rendezvény fő témája Ja-
pán lesz, amelynek téli 
világába Kércz Tibor fo-
tográfiáiból nyíló kiállítás 
ad némi betekintést az ér-
deklődőknek. Ezenkívül 
érdekes előadásokat hall-
gathatnak meg a japán kul-
túráról, s terveznek kimo-
nó- és japán teaszertartás-
bemutatót is, mindezt jel-
legzetes japán muzsikával 
és dobegyüttes koncertjé-
vel fűszerezve. 

 BE 

Mese a virágról

„El őbb mondtam verseket, mint híreket”
Országos szavalóversenyek nyerteseként előadóművé-
szi működési engedélyt kapott, s bár minden adottsága 
megvolt hozzá, soha nem akart színész lenni. 1978-ban 
a Magyar Rádió, egy évre rá a televízió kötelékébe lé-
pett. Huszonhét éven át párhuzamosan szerepelt mind-
kettő műsoraiban, majd a Bartók Rádió Muzsikáló reg-
gel című adását s a Duna TV kulturális műsorait is ve-
zette. Előadóestjein a mai napig telt házak várják szerte 
az országban. A Csuka Zoltán Városi Könyvtár kultúra 
napi vendége Mohai Gábor előadóművész volt. 

„A könnyed legyen könny. 
A mosolyod mosoly. A szavad 
kedves. Az érintésed lágy. A 
szíved nyitott és vidám!”  – 
írja a költő a bazsarózsa lát-
ványában is gyönyörködő 
versében, s azt is megállapít-
ja, hogy a peónia olyan, mint 
egy tágra nyílt szem, mint 
egy hangszóró. Végül leszö-
gezi: „Nem virág szeretnék 
lenni, mint ő. Csak annyira 
ember, amennyire virág a vi-
rág.” Somlyó György költe-
ményét meghallgatva Mohai 
Gábor előadói estjének hall-
gatósága előtt is világossá 
vált, miért kapta az egyórás 
lírai est a Mese a virágról cí-
met. 

Mi több, az előadóművész 
az Érdi Újságnak nyilatkoz-
va elárulta: lírai fellépéseire 

mindig úgy válogatja össze 
az elhangzó verseket, hogy 
azok a saját gondolatait, ér-
zéseit, meggyőződéseit is 
teljes mértékben tükrözik. 
Úgy fogalmazott: Ha a Jóis-
tentől kapott volna tehetsé-
get az íráshoz, akkor egé-
szen biztosan ugyanúgy 
írna, mint azok a költők, 
akiknek a műveit teljes át-
éléssel szavalja. Mivel az 
íráshoz nincs tehetsége, a 
versek elmondásához vi-
szont igen, úgy boldogan 
megosztja jeles költőink al-
kotásai, irodalmunk ismert 
vagy olykor még nem hallott 
gyöngyszemeit a hallgató-
sággal. Az elhangzó versek 
tehát kivétel nélkül róla – is 
– szólnak. Hozzátette: bár-
mennyire furcsán hangzik 

is, amikor verset mond, azt 
elsősorban önmagának 
mondja. Ha eközben a kö-
zönség is átéli ugyanazt, 
amit ő – nyert ügye van! – 
vélte az előadóművész, aki a 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár meghívására, a magyar 
kultúra napja alkalmából 
tartott önálló előadói estet 
Érden. 

Mint megtudtuk, a január 
25-ei műsort a korábbi lírai 
esteken elhangzott versek-
ből válogatta össze, így nem 
csak egyetlen téma köré cso-
portosultak a költemények, 
hanem egy különleges, sok-
színű összefoglaló került az 
érdi közönség elé. Többek 
között népballadát, Petőfi 
Sándor, Nagy László, Szécsi 
Margit, Somlyó György, Pi-
linszky János, Rákos Sán-
dor, József Attila, Weöres 
Sándor műveit mondta el Mo-
hai Gábor, mélyen azonosul-
va és egyetértve mindazzal, 
amit üzennek. Az eredeti 
válogatástól kissé eltérve, 
Kölcsey Ferenc Himnuszá-
val indította műsorát, hiszen 
– mint fogalmazott – a ma-
gyar kultúra napjához sze-

mélyes kötődés is fűzi. Az 
előadóművész ugyanis Deb-
recenből származik és gyer-
mekkorában gyakran láto-
gatott el Álmosdra, ahol egy-
kor a Himnusz költője is élt. 
A versekhez is nagyon rég-
óta vonzódik, s rengeteg elő-
adói esten van már túl, sőt 
jóval előbb mondott verse-
ket, mint híreket olvasott a 
televízióban. Kérdésünkre, 
hogy vajon mindig egyfor-
mán hangzik-e el ugyanaz a 

vers, Mohai Gábor elárulta: 
nem! A saját hangulatától, 
az őt ért hatásoktól is függ, 
mi lesz hangsúlyosabb az 
adott költeményben és az 
egész esten. A nap történé-
sei, impulzusai természete-
sen rá is hatással vannak, de 
mégsem árnyékolhatják be 
az est hangulatát, hiszen a 
hangsúly mégis leginkább 
azon van, amit a versek köz-
vetítenek.

 B. ÁBRAHÁM

A magyar kultúra napjához személyes kötődés is fűzi

EMAAJTÓ-ABLAKGYÁRTÓ
CENTRUM

2030 Érd, Iparos u. 30.
www.ema.hu

: 70/608-0808 | : erd@ema.hu
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termék
• gazdaságos működés
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• országos kiszállítás
• könnyű szerelhetőség
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Szarvas István
villanyszerelőmester

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

Családi házak,
Ipari létesítmények,

Üzletek,
teljes körű villanyszerelése,

ELMŰ ügyintézéssel.

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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IRÁNY A MÚZEUM!
Tudta, hogy egy kormányrendelet alapján díjtalanul 
látogathatja a múzeumok állandó kiállításait a 18 év 
alatti korosztály és legfeljebb két közeli hozzátartozó-
ja, továbbá a 26 év alattiak minden hónap első hétvégé-
jén? Ha a kisgyerekes család ettől eltérő időpontban 
szeretne állandó vagy időszaki kiállításokat látogat-
ni, akkor egy gyerekkel a szülőknek nem vehető 
igénybe kedvezmény, legalább két gyerek kísérője-
ként viszont a legfeljebb két közeli hozzátartozó 50 
%-os kedvezmény igénybevételére jogosult.

Ugyanez az 50 %-os ked-
vezmény illeti meg mind az 
állandó, mind az időszaki 
kiállításokra a 6–26 év, to-
vábbá a 62 és 70 év közötti-
eket is. Ezen felül 
fontos tudni, hogy 
a 6. életévét be 
nem töltött kisko-
rúak, a 70 év fölöt-
tiek, illetve a fo-
g yatékosságga l 
élők és maximum 
egy fő kísérőjük 
ingyenesen láto-
gathatják a múze-
umok állandó és időszaki 
kiállításait is.

Nemzeti ünnepnapokon, 
vagyis március 15-én, au-
gusztus 20-án és október 
23-án a múzeumok, állam-
polgárságra való tekintet 
nélkül, mindenki számára 
ingyenesen látogathatók.

Vagyis 2017-ben a csalá-
dok ingyenesen látogathat-
ják az alábbi hétvégéken a 
Magyar Földrajzi Múzeum 
állandó kiállításait: február 

4–5., március 4–5., április 
1–2., május 6–7., június 3–4., 
július 1–2., augusztus 5–6., 
szeptember 2–3., szeptem-
ber 30–október 1., novem-
ber 4–5., december 2–3.

További kedvezmények a 
www.foldrajzimuzeum.hu 
oldalon találhatók.

„Varietas delectat”

A s okoldalúság értékteremtő erő
Festmények, grafikák, kisplasztikák sorakoznak az 
Érdi Galéria egymásba nyíló, tágas termeiben. Kis túl-
zással, közel félszáz alkotó ugyanannyi munkáját te-
kinthetik meg az érdeklődők múlt péntektől. A Téli tár-
latot a véletlenszerűség és a változatosság teszi igazán 
izgalmassá. 

Egy képzőművészeti kiál-
lítás megnyitóján meglehe-
tősen bizarr a kérdés: Egyál-
talán, kiállítás-e az, ami itt 
látható? Feledy Balázs mű-
vészettörténész ugyan meg-
fogalmazta, de el is döntötte 
ezt a dilemmát a január 28-
ai seregszemlét értékelve. 
Sokéves hagyomány váro-
sunkban, hogy a helyi és a 
közeli településeken élő kép-
zőművészek évenként egy-
szer, a magyar kultúra napja 
alkalmából csoportos kiállí-
tással adnak hírt magukról, 
munkásságukról. Az alko-
tók ebben az esztendőben is 
közszemlére bocsátották 
legfrissebb vagy legalábbis 
az utóbbi két évben készült 
munkájukat. 

A Téli tárlatot a térség 
képzőművészeti életének 
egyik legjobb ismerője, Fe-
ledy Balázs művészettörté-
nész nyitotta meg. Az általa 
feltett, szokatlan kérdést 
megmagyarázva így foly-
tatta: Mai fogalmaink sze-
rint s mai szemmel nézve 
merülhet fel, hogy valódi 
kiállítás-e az, ahol teljesen 
véletlenszerűen találkoz-
nak s kerülnek egymás  
mellé a műtárgyak? Napja-
inkban ugyanis a tárlatok 
többsége már egy módsze-
resen kitalált gondolatra 
van fölfűzve. Ezt az éven-
ként megismétlődő érdi ese-
ményt azonban elsősorban 
a véletlenszerűség határoz-
za meg, hiszen soha nem le-
het előre tudni, mit ad be 
egy-egy művész, milyen 
„önarcképpel”, művel jelent-
kezik. Mégis, épp ez a vélet-

lenszerűség teszi igazán iz-
galmassá ezt a kiállítást, 
hiszen évről évre új jelensé-
gek és új nevek bukkannak 
fel. Más generációk, más 
technikák, s alapvetően 
más szemléletek kerülnek 
ki a közös falakra. Ráadá-
sul manapság olyan óriási 
különbségek, fényévnyi tá-
volságok vannak a képző-
művészet értelmezésben, 
hogy ha két művész egy-
mással beszélget, bármi 
szóba kerülhet, kivéve a mű-

vészetet, hiszen mindkette-
jük eszméje totálisan más! 
Ám ez nem baj, mert a művé-
szetben nem szükséges, 
nem kötelező egyetérteni, s 
épp ez teszi ezt a csoportos 
tárlatot is izgalmassá és kü-
lönlegessé. Mert a sokolda-
lúság értékteremtő erő min-
den művészetben. Inkább 
akkor van baj, ha a divat 
egy irányba viszi az alkotó-
kat, ám az érdieket ez nem 
fenyegeti, hiszen korántsem 
egy „divatkiállítást” látunk. 
Sokkal inkább a véletlen-
szerűség által előhozott fan-

tasztikus és különleges ér-
tékeket – emelte ki Feledy 
Balázs, majd miután pár 
szóban egyenként is bemu-
tatta a kiállítók munkáit, 
úgy fogalmazott: az itt lát-
ható alkotások azt mutat-
ják, hogy nem a formahal-
mozás a cél, s nem csak az a 
megfelelő út, amikor a kor-
ból és a korról akarnak 
szólni a művészek. 

A tárlat igazi értékét a 
sokszínű korhangulat és az 
az érzékenység adja, amely 
egyszerre művészi és filozó-
fusi megközelítése a világ-
nak. Következésképpen a 
beszéde elején feltett kérdés-
re egyértelmű a válasz: igen, 
ez egy kiállítás, s nem a mű-
tárgyaknak halmazata! An-

nál is inkább, mert jól ismer-
jük a bölcsességet: „varietas 
delectat”, azaz a változatos-
ság gyönyörködtet. Még az-
zal együtt is, hogy jobb és 
talán gyengébb művek is lát-
hatók e seregszemlén – zár-
ta szavait a művészettörté-
nész. 

A megnyitón Borbély Mi-
hály Kossuth-díjas szaxo-
fonművész, a tavalyi év leg-
jobb jazzszólistája szórakoz-
tatta résztvevőket. 

A Téli tárlat február 18-ig 
megtekinthető az Érdi Galé-
riában.   BÁLINT EDIT    

Feledy Balázs (jobbra) több mint egy évtizede követi nyomon az érdi 
képzőművészeti életet

Minden évben új nevek és új jelenségek bukkannak fel
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk

Hagyományőrző Sváb batyus bálunkra,
amelyet a Finta Rendezvényteremben tartunk

(Érd, Velencei út 29.),
2017. február 25-én, 1900 órakor.

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
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MMeegghhíívvóó

Az érdi Irodalomkedvelők klubja
szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait

2017. február 10-én 18 órakor kezdődő

HHaabbooss LLáásszzllóó kköönnyyvvbbeemmuuttaattóójjáárraa

Beszélgetőtárs: Somfai István (a Poly-Art elnöke)

Közreműködnek:Horváth István és az IRKA-klub tagjai

Az est háziasszonya:DaróciLajosné klubvezető

Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ (Érd, Alsó utca 9.)
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Egy  parcellázás szomorú története
Már a vonaton is csak er-

ről folyik a szó. A fapados 
harmadosztályú kocsik zsú-
folásig megtelnek a haza 
igyekvőkkel. Munkások, 
postások, vasutasok, altisz-
tek utaznak haza a napi 
munka után. Csak egy dolog-
ról folyik a szó, hogy milyen 
nyomorúságba jutottak azok 
a kisegzisztenciák, akik az 
érdligeti parcellázás ügynö-
keinek kezére jutottak.

A kilátások nagyon szé-
pek voltak. Olcsón, könnyen 
törleszthető szép telek, való-
ságos paradicsom lesz itt 
néhány év múlva. A vásárlók 
lelki szemei előtt már ott le-
begett a békés családi ház, a 
megtakarított lakbér, amely 
minden hónapban a bankba 
vándorolhat a pesti háziúr 
zsebe helyett. És most eze-
ket a reményeket elvitte az a 
szörnyű árvíz, amelyet a 
hosszú országos eső és a fel-
színre tört talajvíz dagasz-
tott naggyá.

A pöfögő vicinális sebes 
iramban szeli a balatoni fő-
vonalon a kilométereket. Ke-
lenföldön túl meglepő a táj-
kép változása. A töltés mind-
két oldalán tengerré válto-
zott a máskor barátságos, 
lankás vidék. Az utasok szo-
morúan nézik a vigasztalan 
képet.

Csak egy pörgekalapos kis-
fiú szólal meg: – Nini, édes-
anyám, itt van a Balaton…

Pedig a Balaton még mesz-
sze van. Ez egyelőre még 
csak Érd, illetve az érdiek 
nagy baja. A magas töltés 
két oldalán egész tavak ke-
letkeztek. Vonatunk még dö-
cög vagy tíz percig és ezalatt 
útitársaink informálnak 
bennünket.

– Most még csak hagyján! 
– mondja egy vasúti altiszt. 
– Ha látták volna az elmúlt 
héten… Mi volt itt akkor… 
Istenem… mi csak innen a 
vonatból láttuk… valóságos 
tenger…

Lassan elérjük az érdlige-
ti kis megállót. Az állomás-
épület nedvességtől megla-
zult falait cölöpök védik az 
összeomlástól. A láthatáron 
pedig félig elszórt kis házi-
kók, nyomorúságos viskók. 
Csaknem valamennyi kis-
emberé. Ritkásan, elszórva 
építkeztek egyelőre az idete-
lepültek. Ezeknek a sovány 
pénztárcájú embereknek 

nem volt egyszerre annyi-
juk, hogy a telket megve-
gyék és a házat is felépítsék. 
Ehhez idő kell. Legtöbb 
előbb kifizette a telket és 
csak aztán építkezett. Ha 
pedig már nem bírta fizetni 
a drága városi lakbért, ak-
kor fából, vályogból tákolt 
össze valami nem túl kom-
fortos lakóalkalmatosságot. 
Legjobb esetben bontási 
anyagot vásárolt az „építke-
zéshez”. Utak alig vannak, 
csak sáros, járhatatlan, ki-
hasított területek. Közmű-
vek, világítás… mind csak 
mese, amelyet csak pros-
pektusok ígértek a hiszé-
keny vásárlóknak. Tessék-
lássék egy-egy megszakadó 
villanyvezeték. A kultúrát 
az istállóból átalakított 
templom és iskola jelenti.

*
Amikor leszállunk a vo-

natról, már várt bennünket 
egy csomó panaszos. Min-
denki panaszkodik és szíve-
sen beszél. Megtudjuk, hogy 
a parcellázást 1930-ban 
kezdték meg gróf Károlyi 
Imre neve alatt. Általános 
vélemény az, hogy a grófnak 
mindehhez semmi köze sin-
csen. Ezt abból következte-
tik, hogy az egész parcellá-
zási manőver látható feje 
egy dr. Fuchs Pál nevű fiatal 
ügyvéd, akinek az apja is 
pénzügyi összeköttetésben 
állott már a gróffal.

Az előmunkálatokhoz 
nagy lármával fogtak hozzá. 
Egész sereg autóbuszt állí-
tottak be, hogy az érdeklődő-
ket „ingyen” szállítsák Érd-
ligetre. Jöttek is az érdeklő-
dők, ha csak szórakozásból 
is, de a szórakozásból csak-
hamar telektulajdonosok let-
tek. Az ügynöki kar nagy-
szerűen dolgozott. Mindenki 
elhitte, hogy a legjobb tőke-
befektetés itt Érden telket 
vásárolni. 

Sikerült is hamarosan el-
adni mindent, egészen az 
utolsó négyszögölig. Vagy 
még azon túl is, hiszen gyak-
ran felosztottak olyan földe-
ket is, amelyek utaknak vol-
tak kijelölve. Eladták még 
azokat a részeket is, amelye-
ket talán a régi kataszteri 
térképek még árterületnek 
nyilvánítottak. A sikerhez 
hozzájárult ez a néhány ka-
tasztrofális száraz év és 
csak az elmúlt hetek esőzé-

sei hozták felszínre a jó 
mélyre vándorolt talajvizet.

*
Egyébként egész Érdliget 

nem is volt víz alatt, legtöbb 
helyen még bokáig se ért a 
víz. A fél métert még a leg-
jobban elöntött helyeken sem 
haladta meg – mondják a „hi-
vatalos körökben”. A sze-
gény károsultaknak azon-
ban más a véleményük. Ezek 
elmondották a 8 Órai Újság 
munkatársának azt is, hogy 
a diósdi jegyző, bíró és köz-
ségi orvos kiszálltak a hely-
színre és megvizsgálták a 
területet. Megállapították, 
hogy úgy egészségi, mint 
életbiztonsági szempontból 
is lakhatatlan ez a terület 
annak ellenére, hogy az ille-
tékesek mégis parcellázha-
tónak nyilvánították. Ho-
gyan történhetett ez és ki az 
oka ennek?

Végigjártuk az egész terü-
letet, amely inkább az abesz-
szin harctér, mint egy békés 
község képét mutatja. Mint-
egy nyolcszáz család él itt 
télen, nyáron. Nyaralni pedig 
még egyszer ennyi jön ki. 
Amikor ezek megvették tel-
keiket, senki nem gondolt 
arra, hogy talajvíz törhet elő, 
hiszen ezt a kiszikkadt talaj 
nem árulta el. A hosszú szá-
raz évek segítették a parcel-
lázás sikerét.

Sorba jártuk a legnagyobb 
károkat szenvedett részeket. 
Az egyik itt van, közel a MÁV 
vonalához. Neve: „Almás”.

Ezek a telkek nevezetesek 
arról, hogy az eladáskor még 
csak ötpercnyire voltak az 
egyik déli vasúti pálya Nagy-
tétény–Érdliget megállójától 
és most ugyaninnen félórá-
nyira kerültek. Oh, nem az 
állomást helyezték el. Csak 
az történt, hogy eladták az 
eredetileg utaknak kontemp-
lált földeket is. Így ez az állo-
más most csak félórás kerü-
lővel közelíthető meg.

*
Még meglepőbb állapotok 

uralkodnak az úgynevezett 
Vízivárosban. Ez a rész a 
Délvasút egykori pályájának 
és az új balatoni műútnak a 
keresztezésénél terül el. Itt 
olyan nagy a víz, hogy csak 
tutajok segítségével tudtak 
az emberek közlekedni. A 
házak még ma is bokáig áll-
nak, amelyek még állanak és 
össze nem dőltek. A kárval-

lottakból pedig csak úgy dől 
a panasz.

Bóna Sándor fővárosi ut-
caseprő, telektulajdonos 
mondja:

– Az emberek elkeseredet-
tek a végletekig. Senki se 
tudja, mihez fogjon. Hiába 
kérünk itt tanácsot, senki 
sem ad. Mintha csak összeál-
lottak volna a szegény kis-
emberek ellen, akik most a 
vízben álló kislakásokban 
csak úgy maradhatnak meg, 
ha téglákra pallókat raknak 
és bútoraikat arra teszik. 
Sajnos, kidobtuk az ablakon 
nehezen összekuporgatott 
filléreinket…

Most átvágunk a „Vízivá-
rosba”. Itt éppen a balatoni 
műút munkásai dolgoznak. 
Az új, nagyszerű úttest le-
süllyedt közel fél méterrel. 
Az útépítők a parcellázó tár-
saságot okolják és állítólag 
pörbe is hívják őket.

Itt a legnagyobb kárt Áb-
rahám Károly fuvaros szen-
vedte, aki így beszél:

– Több mint fél méter ma-
gas víz alatt állott az én terü-
letem. Sírhatnék még most is, 
ha erre gondolok, hogy egész 
pénzemet ebbe öltem, 570 
négyzetölet vásároltam hat 
pengő ötvenért. Most pedig 
összedőlt az istállóm, besza-
kadt a házam fala, és ha nem 
vagyok elég éber, akkor oda-
vész két lovam, két tehenem 
és borjam is. Mindenért a 
társaságot okoljuk. Nem for-
dítottak elég gondot a leveze-
tő csatornákra sem. Öt éve 
lakom itt kint és már most 
harmadszor kerülök víz alá. 
Mostanáig hallgattam, de 
most mégis perlem a társa-
ságot, mert hiszen a házron-
gáláson kívül még 80 mázsa 
szénám is elrohadt.

Fehér Vince gyári munkás 
mondja:

– Kis házamat teljesen el-
zárta a víz. Kijárni nemigen 
tudtunk. Öt gyerekem közül 
csak egy nem beteg. Nem 
tudtuk, hogy mitévő legyünk. 
Bízunk a 8 Órai Újság segít-
ségében…

Nyiri Ferenc B-listás vas-
utas:

– Nem találtam itt semmi 
munkát. El szerettem volna 
innen költözni. Halott hely ez 
kérem. Sikerült eladnom, 
rendesen eladnom a házam, 
amikor jött ez az árvíz. Per-
sze, hogy visszadobta a vevő 

a szerződést és én kénytelen 
vagyok tovább koplalni.

Kovács István munkás:
– Kérem, Bagolyvárnak 

hívják a házat, ahol lakom. 
Nem az enyém, csak bérlem. 
Valami rettenetes volt az ár-
víz, pedig ez a telep egyik leg-
nagyobb és legerősebb épüle-
te. Kimenni szinte lehetetlen 
volt. Úgy tudom, hogy a háztu-
lajdonos perli Károlyiékat…

Ezzel körsétánkat be is fe-
jeztük. Meglátogattuk még a 
telep gondnokát, Sárosi inté-
zőt is, aki szerint a társaság 
mindig a legnagyobb gond-
dal és körültekintéssel járt 
el. Nincsen fölhatalmazva, 
hogy beszéljen, ezért dr. 
Fuchs ügyvédhez utasít, aki 
szerint nem tulajdonosa a 
telkeknek, hanem csupán 
Károlyi Imre ügyésze.

Innen hamarosan tovább 
megyünk. Útközben kísérő-
ink magyaráznak:

– Amikor megnyitották a 
parcellázást, akkor ígértek 
fűt-fát. Ígértek kultúrintéz-
ményeket, utakat, világítást 
és még ki az ördög tudná fel-
sorolni, hogy mit…

Semmit! Így nem is csoda, 
hogy a telektulajdonosok elé-
gedetlensége tetőpontra há-
gott. A nagy többség elhatá-
rozta, hogy véget vet a par-
cellázó társaságpárti klikk 
uralmának. Ennek érdeké-
ben az elmúlt napokban már 
gyűlést is tartottak, amelyen 
elnöknek Diósd község kivá-
ló főjegyzőjét, Bognár Dezsőt 
választották meg, aki meg-
ígérte az utolsójukat feláldo-
zó kisembereknek legtelje-
sebb támogatását.

*
Alkalmunk volt Diósdon 

Bognár főjegyzővel is beszél-
ni, aki az üggyel kapcsolat-
ban az alábbiakat mondta el:

– Tényleg nagyon sajnála-
tos állapotban találtuk a te-
lektulajdonosokat. Őszintén 
fáj ezeknek a szegény embe-
reknek a sorsa, akik össze-
kuporgatott garasaikból vá-
sárolták meg drága telkei-
ket. A most megalakult egye-
sület megbízásából érintke-
zésbe léptünk a parcellázási 
irodával és azt remélem, 
hogy sikerrel.

Tehát így fest 1936 márciu-
sában a sokat reklamírozott 
gyönyörű Érdliget.

Bíró György
8 Órai Újság, 1936. márc. 15.

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

PROGRAMOK
KOSARAS SZÉKELY BÁL
Az Érdi Bukovinai Székely Egyesület 
szervezésében
Közreműködik a Karaván Zenekar. Belépő: 
3500 Ft. Jegyek csak elővételben kapha-
tók Zelenka Lászlóné Ilonkánál (06-30-
597-8817)
Február 4-én, szombaton 20 órától

BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje, 
vására
Február 11-én, szombaton 9–12 óráig

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
Hancsovszki János – Munkások
Kiállításmegnyitó és könyvbemutató
Köszöntőt mond: T. Mészáros András pol-
gármester. A tárlatot megnyitja: M. Nagy 
Péter újságíró. Közreműködik Molnár 
György harmonikaművész.
Február 3-án, pénteken 18 órakor

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Balogh István fotókiállítása
Megtekinthető február hónapban

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Tamaskáné Jakab Margit textilki-
állítása

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

KLUBÉLET
VITALITÁS KLUB
Felkészülés a tavaszra
Előadó dr. Dániel József
Február 6-án, hétfőn 17 órától
KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
Gymnocalyciumok
Előadó Lukoczki Zoltán. Helyszín: Lakóte-
lepi Klubövezet, Enikő u. 2.
Február 9-én, csütörtökön 17 órától
KERTBARÁTKÖR
Vezeti Németh Antal
Helyszín: Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Február 10-én, pénteken 17 órától
SZÖVŐSZAKKÖR
Vezeti Tamaska Józsefné, Margit
Helyszín: Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Szerdánként 14.30–18 óráig
GUZSALYAS KÉZIMUNKA SZAKKÖR
Vezeti Tamaska Józsefné, Margit
Helyszín: Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Csütörtökön 15–18 óráig

ELŐZETES
GYERMEK AGYKONTROLL
Tanfolyam, Kovács Erika vezeté-
sével
További információ Czinderné Bea 06 30 
597 8823.
Február 25–26-án, szombat-vasárnap 
9–16 óráig

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 1-jétől november 30-ig
Hétfő: szünnap; kedd-péntek: 10.00–
18.00; szombat-vasárnap: 10.00–18.00
December 1-jétől március 31-ig
Hétfő: szünnap; kedd-péntek: 10.00–
17.00; szombat-vasárnap: 10.00–18.00
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt hon�társaink 
emlékére
Valamennyi kiállítás megtekinté-
sére jogosító teljes árú jegy 1000 
Ft, a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft kiállítá-
sonként.

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatá-
sairól és díjszabásáról bővebb információk 
elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszá-
mon vagy a www.csukalib.hu honlapon.

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Világjáró könyvválogató
Az angol irodalom gyöngyszemeiből
Február 1–15-ig
KIÁLLÍTÁS
Kárpátaljai tájak
Jozef Machala festményei
Megtekinthető február 8-ig

GYERMEKKÖNYVTÁR
TUDOD A VÁLASZT?
Internetes játék 3. forduló
Február 1-jétől
FOGLALKOZÁS
Medve-napok
Február hónapban

ZENEI KÖNYVTÁR
TÁRLAT
A természet hangjai
A rajzpályázat díjnyertes alkotásainak 
kiállítása
FOGLALKOZÁS
Tél végi népszokások
Balázsolás, farsang stb.
Február hónapban

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10–18 óráig
KIÁLLÍTÁS
Téli Tárlat 2017
Érd és vidéke képzőművészeinek kiállí-
tása.
Megtekinthető február 18-ig

A Szepes Gyula Művelődési 

Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 

közművelődési 

alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 

Információ:  Bakó Beatrix 

06 23/365-490/105

A múzeum tetőtéri 

előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe vehető 

kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné 

06 23 363 036

A belépés minden 
rendezvényünkre ingyenes! 

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

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

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

foglalkozás zajlik majd.
Segítségüket és 

megértésüket köszönjük!
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FEBRUÁR 6., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  2016–2017. évi női Kézilabda EHF 

Kupa
  Érd–Rostov-Don
21:30 Élő örökségünk  15/11. rész
 ismeretterjesztő sorozat
22:00  Bibliai Szabadegyetem   

90/31. 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

FEBRUÁR 7., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 Trafó Jazz Klub koncertek
 Contemporary Piano II. rész
20:55 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
21:45 Mozgás
 sportmagazin
22:15  Műábránd
22:35 Párhuzamos múlt I. rész
 dokumentum� lm 
23:05 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:20 Híradó
23:35 Tűzijáték

FEBRUÁR 8., SZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00  Bibliai Szabadegyetem   
 90/32. rész 
21:00 Hideg veríték
   olasz–francia–belga akció� lm, 

R: Terenc Young 1970
22:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

FEBRUÁR 9., CSÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 84. rész
20:00  A 2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság
 Dunaújváros KKA–Érd  (ismétlés)
21:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!                                                                                                                                
22:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:30 Mozgás
 sportmagazin
23:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
  0:00 Tűzijáték

FEBRUÁR 10., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Az Érdi Művésztelep 2016 
20:00 Sztárportré 84. rész 
20:30 Globo Világjáró 59. rész

21:00 Üldözés a Balkánon
 akció� lm, 1994
 R: Stelvio Massi
22:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:00 Mozgás
 sportmagazin
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45  Híradó
  0:00 Tűzijáték

FEBRUÁR 11., SZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 60. rész
20:00 Hideg veríték 
   olasz–francia–belga akció� lm, 

R: Terenc Young  1970
21:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:00 Mozgás
 sportmagazin
22:30 Bibliai Szabadegyetem   
 90/32. rész 
23:30 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
 0:00 Tűzijáték

FEBRUÁR 12., 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 Üldözés a Balkánon
 akció� lm, 1994
 R: Stelvio Massi
22:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
23:00 Az Érdi Művésztelep 2016
23:30 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:00 Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré – sztárok 

a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 A tudomány mai állása
  Az Érd FM 101.3 tudományos 

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

10.00 Zeneválogatás
11.00 A tudomány mai állása 
 ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

dzsesszmagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel  
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

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

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.

Az Érdi Kamarazenekar

Farsangi koncertje

2017. február 5-én, vasárnap 18 órakor
a Szepes Gyula Művelődési Központ

nagytermében
MűSoron: J.Strauss, J.Brahms, J.Fucik, G.Puccini,

Erkel Ferenc, Kálmán Imre és Rózsavölgyi Márk művei
KözreMűKödneK: Ambrus Orsolya - évnek, a Törökbálinti

Cantabile Kórus (karigazgató: Vékey Marianna), valamint
a kibővített Érdi Kamarazenekar

VezÉnyel:Héja László
A belépés a Támogató kártyák bemutatásával lehetséges.

A Támogató kártyák elővételben az Érdi Lukin László Zeneiskolában, a Szepes Gyula
Művelődési Központban, a zenekar tagjaitól, valamint az előadás előtt 1 órával a helyszínen kaphatók.

Adományokat is köszönettel fogadunk a zenekar közhasznú céljaira a helyszínen és
a következő számlaszámon: Érdi Kamarazenekar (Erste Bank) 11600006-00000000-03784743

Érdeklődni lehet a (20) 410 1767, 23/365 641 és a 23/365-490-es telefonszámokon.

A koncert támogatói: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Lukin László
Művészeti Iskola, Szepes Gyula Művelődési Központ, Érdi Újság, Érd TV, Gestalt Team Kft.

tj
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KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI:
A hét minden napján, 

0–24-ig hívható telefonszámok:

Szociális Gondozó Központ:

Intézményvezető:  20/231-6273

Utcai szociális munkás: 20/376-5363

Kríziskoordinátorok: 20/576-9021

 20/949-5477

Gyermekjóléti Szolgálat:  20/231-8561

Mentő: 30/466-0074

Polgárőrség: 30/621-2596

Hajléktalanszálló: 20/336-8773

Érdi Vöröskereszt: 70/933-8306

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfél-
fogadást tart

a Polgárok Háza 204-es 
szobájában!

Telefon: 
522-300/297-es mellék

Ne engedjünk 
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást 
észlel a városban,  az alábbi 

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

06-30-2000-890, 
06-30-621-2596

macsotay.polgarorseg@gmail.com

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd

Időseket Ellátó Központ

HÁZI GONDOZÓ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: a gondozást-ápolást igény-
be vevő személyek önálló életvitelének
fenntartása, saját lakókörnyezetükben
történő biztosítása. A speciális szakmai
és közegészségügyi előírások betartá-
sával területi gondozási feladatok ellá-
tása. Személyes higiénével kapcsolatos
feladatok, a gondozási környezetében
végzett feladatok, élelmezés, egész-
ségügyi ellátási feladatok.
Illetmény és juttatások: az illet-
ménymegállapítására 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 bi-

zonyítványmásolat,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány,
• hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. február 10. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-
520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásánakmódja:
• 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 megneve-
zését: 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 elbírálásánakmódja,
rendje:
• a munkakör betöltése kizárólag

a megjelölt végzettséggel le-
hetséges;

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

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

Apályázat elbírálásánakhatárideje:
2017. február 15.
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Pályázati felhívás
HÁZI GYERMEKORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE

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

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 társaságműködteti.

A feladat ellátásának helye: 2030 Érd, Bagoly
u. 47. sz. alatti rendelő. Érd megyei Jogú Város
Önkormányzata a 241/2016. (XI.24.) határozattal
döntött az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti ingat-
lanon új egészségügyi szolgáltató épület megva-
lósítására vonatkozó célokmányt elfogadásáról,
amely épületben elhelyezésre kerül majd a házi
gyermekorvosi rendelő. A megvalósulás tervezett
időpontja 2018. év.
A jogviszony időtartama: A feladatellátási
szerződés ötéves időtartamra szól, amely kérelem-
re meghosszabbítható.
Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
• Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

térítésmentesen biztosítja a rendelőhelyiség
használatát. A rendelő használatával felme-
rülő rezsiköltség – a közműszolgáltatókkal
kötött szerződés alapján – a praxisjog
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
használhatja fel.

Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékeny-
ségről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtá-
sáról rendelkező 313/2011.(XII.23.) Korm. rende-
letben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)
EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
• Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakor-

vosi képesítés;
• Büntetlen előélet;
• Cselekvőképesség;
• Magyar állampolgárság;
• Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázathoz az alábbi dokumentumokat
kell mellékelni:
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettsé-

get tanúsító okiratok hiteles másolata;

• egészségügyi alkalmasságot igazoló ok-
mány 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 hozzájá-
rul a nyilvános tárgyaláshoz;

• a pályázó nyilatkozata, hogy praxisenge-
déllyel nem rendelkezik. Amennyiben a
pályázó rendelkezik praxisengedéllyel, ak-
kor 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 köz-
gyűlés ülése. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
A pályázat benyújtásánakmódja: A pályázatot
egy példányban, zárt borítékban, postai úton
(vagy személyesen) Érd Megyei Jogú Önkormány-
zata 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 szerző-
dés megkötését követően, az egészségügyi tevé-
kenység 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 mun-
kaidőben vagy a 06-30-449-0881 telefonszámon.
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FEL HÍVÁS AZ AVARÉGETÉS SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA
Érd Megyei Jogú Város Jegyzője felhívja a lakosság �gyelmét az avarégetéssel kapcsolatos szabályok fokozott betartására.

Érd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az ingatla-
nok és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulla-
dékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
23/2005. (VII. 01.) számú önkormányzati rendelete alapján:

• Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és 
telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a 
környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne 
okozzon.

• Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommu-
nális, állati eredetű, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, 
veszélyes hulladék).

• A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak 
úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt 
ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőbe-
rendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, 
vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

• A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, 

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz 
eloltható.

• A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti hulladék a tűzvédel-
mi előírások betartásával elégethető.

• Az avar és kerti hulladék égetése a város egész területén min-
den év

február 15. és április 30., 
valamint október 15. és november 30. között 

engedélyezett.

• Tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt megelőző na-
pon délután 16 óra után, illetve, ha az illetékes miniszter fenti 
időszakban tűzgyújtási tilalmat rendel el.

• Tilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi rendelők, hit-
életi középületek, az iskolák és óvodák, szociális intézmények 
100 m-es körzetében munkanapokon 18.00 óra előtt, valamint 
hitéleti középületek esetében a szertartások ideje alatt is.

• Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területein tilos az avar 
és kerti hulladék égetése. Az avar és kerti hulladék égetésére 
csak vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzéskor 
kerülhet sor.

A fenti jogszabályok megsértése esetén a közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének 
jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) önkormányzati 
rendelet alapján

50 000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság,

illetve természetes személy esetén 200 000 Ft-ig,

jogi személy esetén 1 000 000 Ft-ig terjedő

közigazgatási bírság szabható ki.

Kérjük a lakosságot, hogy az avarégetéssel kapcsolatos elő-
írásokat – mindannyiunk egészségének megóvása érdeké-
ben – önként teljesítsék.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd Gazdasági irodaPÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

Aközalkalmazotti jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Emma utca 7.
Amunkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
• pénzügyi feladatok elvégzésében való

közreműködés, ezzel kapcsolatos részfel-
adatok elvégzése, a hitelesített beérke-
ző és kimenő számlák nyilvántartása, a
kötelezettségvállalás nyilvántartása;

• pénztár helyettesi teendők ellátása;
• kimenő, bemenő számlák adattartalmának

ellenőrzése;
• kiadott előlegek nyilvántartásának vezetése
• statisztikák, jelentések, adatgyűjtések elké-

szítésében történő részvétel;
• tárgyi eszköz analitika kezelése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-

lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, középfokú szak-

irányú iskolai végzettség és/vagy közép-
fokú szakképzettség (pénzügyi-számviteli
ügyintéző OKJ, képesített könyvelő);

• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• emelt szintű szakképesítés,
• mérlegképes könyvelő szakképezettség,
• államháztartási területen szerzett, legalább

1-3 év szakmai tapasztalat,
• ECDL.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél,

• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány-
másolat,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány,

• hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.
február 17. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-
520-362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásánakmódja:
• 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:

1/225/2017, valamint a munkakör megne-
vezését: pénzügyi ügyintéző;

• 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 elbírálásánakmódja, rendje:
• a munkakör kitöltése kizárólag a megjelölt

végzettségekkel 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 mara-
déktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.
február 21.
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Szociális Gondozó Központ - Érd a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd Gazdasági iroda SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

Aközalkalmazotti jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Emma utca 7.
Amunkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
• számviteli feladatok elvégzésében való rész-

vétel, ezzel kapcsolatos részfeladatok önálló
elvégzése, gazdasági események kontírozá-
sa, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartá-
sok vezetése

• könyvviteli feladások elkészítése, az egyes
gazdasági eseményekhez kapcsolódó számí-
tások elvégzése, valamint a könyvvezetéssel
kapcsolatos további feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak

jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, középfokú szak-

irányú iskolai végzettség és/vagy közép-
fokú szakképzettség (pénzügyi-számviteli
ügyintéző OKJ, képesített könyvelő);

• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• emelt szintű szakképesítés,
• mérlegképes könyvelő,
• államháztartási területen szerzett, legalább

1-3 év szakmai tapasztalat,
• ECDL
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél,

• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány-
másolat,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány,

• hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.
február 17. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-
520-362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásánakmódja:
• 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:

1/226/2017, valamint a munkakör megne-
vezését: számviteli ügyintéző;

• 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 elbírálásánakmódja, rendje:
• a munkakör kitöltése kizárólag a megjelölt

végzettségekkel 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 mara-
déktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.
február 22.
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Sze lektív hulladékgyűjtő járatok
a 2017. évben

GYŰJTÉSI NAPOK

2017.02.06.; 2017.03.06.; 2017.04.03.; 
2017.05.01.; 2017.06.05.; 2017.07.03.; 
2017.08.07.; 2017.09.04.; 2017.10.02.; 
2017.11.06.; 2017.12.04.

UTCALISTA

Ács, Aknász 24-től végig, Aknász 23-tól 
végig, Ajnácskő, Aszfaltozó 24-től végig, 
Aszfaltozó 21-től végig, Asztalos, Bádogos, 
Bányász, Barlang, Bérc, Betonozó, Bognár, 
Burkoló, Búvár, Csigás, Csillés, Csiszoló, 
Darukezelő, Detrekő, Egervári 70-től végig, 
Egervári 67-től végig, Esztergályos, Faragó, 
Favágó, Fazekas, Felvinci, Fényező, Festő, 
Firtos, Fonó, Földmérő, Földmunkás, Fuva-
ros, Fűrészelő, Fűtő 22-től végig, Fűtő 15-től 
végig, Gépész 32-től végig, Gépész 27-től vé-
gig, Írottkő, Orom, Ötvös 35-től végig, So-
moskő, Sóskúti 50-től végig, Sóskúti 71-től 
végig, Szigetvári 90-től végig, Szigetvári 79-
től végig, Szirtes, Vereckei 112-től végig, Ve-
reckei 107-től végig, Vihorlát, Visegrádi 82-
től végig, Visegrádi 67-től végig, Zengő.

GYŰJTÉSI NAPOK

2017.02.07.; 2017.03.07.; 2017.04.04.; 
2017.05.02.; 2017.06.06.; 2017.07.04.; 
2017.08.01.; 2017.09.05.; 2017.10.03.; 
2017.11.07.; 2017.12.05.

UTCALISTA

Bem köz, Iparos, Kádár utca, Kályhás, 
Kárpitos, Kéményseprő, Kerékgyártó, Ko-
vács, Kőműves, Köszörűs, Kövező, Kubikos, 

Lakatos, Mázoló, Mester, Műszerész, Műve-
zető, Napszámos, Nyomdász, Olvasztár, 
Öntő, Ötvös 1-33, Simító, Szedő, Szénégető, 
Szerelő, Szigetelő, Szövő, Takács, Teker-
cselő, Tetőfedő, Tihany tanya, Tímár, Tö-
rökbálinti.

GYŰJTÉSI NAPOK

2017.02.08.; 2017.03.08.; 2017.04.12.; 
2017.05.10.; 2017.06.14.; 2017.07.12.; 2017.08.09.; 
2017.09.13.; 2017.10.11.; 2017.11.08.; 2017.12.13.

UTCALISTA

Baján, Balázs, Bálint, Barót, Béla, Bende-
gúz, Benedek, Bernát, Bertalan, Boldizsár, 
Botond, Bulcsú, Csaba, Csanád, Csongor, 
Dániel, Dávid, Demeter, Dénes, Dezső, Do-
mokos, Ede, Edömér, Elek, Elemér, Előd, 
Emil, Emőd, Ernő, Ervin, Ferenc, Gábor, 
Gellért, Gereben, Gergely, Géza, György, 
Gyula, Huba, Hunor, Imre, István, János, 
Miklós, Pál, Péter, Riminyáki, Taksony, Tö-
hötöm.

GYŰJTÉSI NAPOK

2017.02.09.; 2017.03.09.; 2017.04.13.; 
2017.05.11.; 2017.06.08.; 2017.07.13.; 2017.08.10.; 
2017.09.14.; 2017.10.12.; 2017.11.09.; 2017.12.14.

UTCALISTA

Alispán, Arany János, Báthori István, 
Berzsenyi Dániel, Bethlen Gábor, Damja-
nich János, Deák Ferenc 2-86 végig, Deák 
Ferenc 1-85 végig, Dobó István, Erkel Fe-
renc, Felügyelő, Felvigyázó, Fogalmazó, 
Gárdonyi Géza, Győző köz, Hunyadi János 

2-72 végig, Hunyadi János 1-73 végig, Jenő, 
Jókai Mór, József tér, Kálmán, Károly, Kele-
men, Kende, Keve, Kont, Koppány, Kossuth 
Lajos 2-80 végig, Kossuth Lajos 1-71 végig, 
László, Liszt Ferenc, Lóránd, Madách Imre, 
Martinovics Ignác 2-14 végig, Martinovics 
Ignác 1-13 végig, Mikes Kelemen, Mikszáth 
Kálmán, Petőfi Sándor 2-82 végig, Petőfi 
Sándor 1-75 végig, Rákóczi Ferenc 2-38 vé-
gig, Rákóczi Ferenc 1-53 végig, Sándor, 
Szent László tér, Thököly Imre, Tompa Mi-
hály, Vince, Vörösmarty Mihály, Zoltán, 
Zrínyi Miklós 2-8 végig, Zrínyi Miklós 1-7 
végig, Zsolt.

GYŰJTÉSI NAPOK

2017.02.10.; 2017.03.10.; 2017.04.14.; 
2017.05.12.; 2017.06.09.; 2017.07.14.; 2017.08.11.; 
2017.09.08.; 2017.10.13.; 2017.11.10.; 2017.12.08.

UTCALISTA

Bagoly, Bagoly köz, Cankó, Cinke, Deák 
Ferenc 88-tól végig, Deák Ferenc 87-től vé-
gig, Fehérvári, Hunyadi János 74-től végig, 
Hunyadi János 75-től végig, Kossuth Lajos 
82-től végig, Kossuth Lajos 73-tól végig, 
Könyves Kálmán, Martinovics Ignác 16-tól 
végig, Martinovics Ignác 15-től végig, Má-
tyás király, Munkácsy Mihály, Nagy Lajos, 
Petőfi Sándor 84-től végig, Petőfi Sándor 77-
től végig, Rákóczi Ferenc 40-től végig, Rá-
kóczi Ferenc 55-től végig, Szent István, Vad-
lúd, Zámori, Zrínyi Miklós 10-től végig, Zrí-
nyi Miklós 9-től végig.

TÁJÉKOZTATÓ ÖSZTÖNDÍJAKRÓL
Tájékoztatjuk a Tehetséggondozó Ösztön-
díjban és az Esélyteremtő Ösztöndíjban 
részesülő tanulókat, hogy az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által alapított tanul-
mányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 11.§ és 22.§ alapján

• A félévi bizonyítvány kézhezvételét 
követően az ösztöndíj továbbfolyó-
sításához a tanulói jogviszonyt feb-
ruár 28-ig igazolni kell.

• A benyújtási határnapot követő-
en beérkezett vagy postára adott 
igazolásokat érvénytelennek kell 

tekinteni. Utólagos hiánypótlásra 
nincs lehetőség.

• A tanulói jogviszony igazolása hiá-
nya esetén a második félévi ösztön-
díj folyósítását meg kell szüntetni.

Az igazolásokat (iskolalátogatási igazolás) a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá-
ján kell benyújtani (Érd, Alsó u. 3., Polgárok 
Háza) személyesen, vagy postai úton a Pol-
gármesteri Hivatal Humán Iroda címére (2030 
Érd, Alsó u. 1.) küldeni.

Köznevelési és Művelődési Bizottság

POS TAI KÜLDEMÉNYEK CÍMZÉSE
Az utóbbi napokban egyre növekvő számban kézbesít a Magyar Posta 
olyan leveleket, melyeken az ÉTH Nonpro�t Kft. címét (2030 Érd, Sas u. 
2.) tüntették fel, de címzettként az NHKV Zrt. neve  szerepel. Tisztelettel 
és nyomatékosan felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink �gyelmét, hogy ilyen kül-
deményeket nem nyithatunk fel és nem vehetünk át, mert az a levéltitok 
megsértésének minősül! Az ilyen küldeményeket kénytelenek vagyunk 
a feladónak visszaküldeni! Kérjük, amennyiben részünkre, az ÉTH Non-
pro�t Kft.-nek kívánnak írni, szíveskedjenek azt cégünknek címezni!
Amennyiben az NHKV Zrt.-nek kívánnak levelet küldeni, az NHKV Zrt. 
postacíme: 1255 Budapest, Pf.: 15. Székhelyének címe: 1011 Budapest, 
Iskola u. 13. A levelet azonban gyorsabban megkapják a posta�ókon 
keresztül.
Az alábbiakban kiemelve is feltüntetjük a helyes megnevezéseket és 
címzést:

 ÉTH Nonpro� t Kft. NHKV Zrt.
 2030 Érd, Sas utca 2. 1255 Budapest, Pf.: 15.

Tisztelettel:
Szamek Zsolt

ügyvezető ÉTH Nonpro�t Kft.
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Matematikusok kerestetnek

Tehetségkutató körútra indul az Akadémia
Rejtőzködő matektehetségeket keres a kilencedikesek 
között az Akadémia. A Gárdonyi iskola már jelentkezett 
a programra.

Az MTA Tantárgy-peda-
gógiai Programjának támo-
gatott csoportja rendhagyó 
matekórákat tart majd ta-
vasszal a programra jelent-
kezőknek, hogy megismer-
tesse a diákokkal a matema-
tikai gondolkodás örömét, és 
rábukkanjon azokra a ki-
emelkedő képességű tanu-
lókra, akik a hivatalos okta-
tás rendszerében eddig nem 
igazán tudtak érvényesülni.

– Olyan szemlélettel sze-
retnénk a matematikához, 

illetve a gyerekekhez közelí-
teni, ami nemcsak a hazai 
oktatásban, de külföldön 
sem nagyon megszokott. Cé-
lunk, hogy minél több diák 
megtapasztalja: a matemati-
ka öröm, szórakozás, nem 
pedig képletek magolása és 
azok életidegen helyzetek-
ben való alkalmazása – 
mondta lapunknak Juhász 
Péter, az MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet 
Didaktikai Csoportjának ve-
zetője, hozzátéve: sok tehet-

séges gyerekkel találkoz-
nak, ám aránytalanul sok 
közöttük a fővárosi, ezért 
február 20-áig vidéki iskolák 
jelentkezését várják. A ma-
tematikaoktatást eleve ki-
emelten támogató, illetve a 
gimnáziumi rangsor első tíz 
helyén álló iskolák nem ve-
hetnek részt a programban.

– 2017 első félévében 25–
30 iskolába tudunk elláto-
gatni a program keretében. 
Az iskolákat a jelentkezési 
sorrend alapján választjuk 
ki. Azokkal az intézmények-
kel, amelyek korán visszaje-
leztek, már február elején 
felvesszük a kapcsolatot – 

hangsúlyozta Juhász Péter, 
aki elmondta azt is: a foglal-
kozások egy-egy hétköznap 
három óráját veszik igénybe.

Az érdeklődő és tehetsé-
ges diákok számára a szer-
vezők a továbbiakban egy 
kétéves, 2017 őszén induló 
képzési programot ajánla-
nak, amely az iskolai mate-
matikaoktatás mellett segít-
het tehetségük kibontakoz-
tatásában.

A programra az Érdi Gár-
donyi Géza Általános Iskola 
és Gimnázium is jelentke-
zett. Mint Pintérné Bernyó 
Piroska igazgató lapunk-
nak elmondta, intézményük-

be főleg humán beállítottsá-
gú gyerekek jelentkeznek, 
de évente négy-öt olyan di-
ákjuk van, aki kiemelkedő 
matematikából.

– Örömmel kipróbáljuk ezt 
a tehetséggondozó progra-
mot, amit a leírás alapján 
nagyon jónak találok, annál 
is inkább, mert kilencedik 
első félévében még nem min-
den gyerekről derül ki, ha 
tehetséges matematikából. 
Az ő felfedezésükben segít-
het ez a program, ami iránt 
körülbelül 15–20 diákunk 
érdeklődik – zárta szavait 
az igazgató.

 Á. K.

Ingyenes kurzusok középiskolásoknak

Hum oros videoblogok a távoktatásban
Iskola mellett is végezhető, ingyenes képzést kínál a 
diákoknak a Mathias Corvinus Collegium. Januárban 
az ország több nagyvárosában népszerűsítették a 
programot, így a múlt héten az érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium tanulóinak is bemutatták, hogyan szerez-
hetnek még több ismeretet az érettségihez és a tovább-
tanuláshoz.

A tehetséges fiatalokkal 
foglalkozó Mathias Corvinus 
Collegium (MCC) program-
ját és a februárban induló 
képzést Wittmann Zsolt 
mutatta be az érdi gimnazis-
táknak. Mint megtudtuk, el-
sősorban olyan fiatal tehet-
ségek jelentkezését várják, 
akik az átlagnál olvasottab-
bak, tájékozottabbak szeret-
nének lenni és élénken ér-
deklődnek a 20. és a 21. 
század társadalmi, gazda-
sági, politikai eseményei 
iránt.

Az MCC internetes prog-
ramnak az a célja, hogy a 
benne részt vevő diákok 

anyagi helyzetüktől függet-
lenül, a lehető legszínvonala-
sabb társadalomtudományi 
képzésben részesülhesse-
nek. Ha követik a programot 
és elolvassák az ajánlott iro-
dalmat, könnyebben veszik 
az akadályokat az érettségi 
és a felvételi vizsgákon, s na-
gyobb eséllyel kerülhetnek 
be a Collegium egyetemi 
képzésébe is.

Valójában egy iskolán kí-
vüli, ingyenes tehetséggon-
dozási programról van szó, 
amelybe idén is bekapcso-
lódhatnak a motivált, szor-
galmas és a még több tudás-
ra vágyó középiskolai tanu-

lók. A távképzés segítségé-
vel új ismeretekhez jutnak, a 
készségfejlesztő tréninge-
ken pedig a tanulás mellett 
új barátokat is szerezhetnek 
– magyarázta Wittmann 
Zsolt. Hozzátette: Az intéz-
mény egyébként nemcsak a 
közép-, hanem az általános 
iskolai felső tagozatosokkal, 
illetve egyetemista diákok-
kal is foglalkozik. Utóbbiak 
az iskolai tanulmányaikon 
felül szakkollégiumi képzé-
seken is részt vehetnek. 
Ezek többnyire nyelvi kurzu-
sok, amelyek nyelvvizsgával 
végződnek, vagy olyan hall-
gatói projektek, amelyekben 
együtt dolgoznak például 
mérnökök, bölcsészek, jogá-
szok és informatikusok.

Az interneten elérhető 
programokon kívül havonta 
egyszer hétvégi intenzív tré-
ninget is tartanak a kurzus 
résztvevőinek, sőt az érdek-

lődőknek nyári tábort is 
szervez a Collegium. Mind-
egyik szabadon választható, 
a diákok maguk dönthetik 
el, miben kívánnak részt 
venni, sőt a képzés bármikor 
abbahagyható. Wittmann 
Zsolt arról is tájékoztatta 
hallgatóságát, hogy tavaly 
három, köztük jogi, pszicho-
lógiai és íráskészség-fejlesz-

tő kurzussal bővült a válasz-
ték és van egy igencsak köz-
kedvelt újításuk: a videoblog. 
Utóbbiban egyetemi hallga-
tók egy könnyedebb, élvez-
hetőbb stílusban, kis humor-
ral fűszerezve közvetítik az 
egyébként tudományosan 
megalapozott ismereteket.

A Vörösmarty Mihály Gim-
názium már tíz éve kapcso-
latban áll a Mathias Corvi-
nus Collegiummal. Az idei 
ismertetőre is sok diák volt 
kíváncsi. Molnárné Kállay 
Andrea, az intézmény igaz-
gatóhelyettese szerint a 
gimnazisták többségét azért 
érdekli a program, mert ál-
tala olyan ismereteket sze-
rezhetnek, amelyek segítik 
őket a továbbtanulásban, s 
képességeik is sokoldalúan 
fejlődnek. A Vörösmartyból 
évek óta sok diák él ezzel a 
lehetőséggel – mondta az 
igazgatóhelyettes.

A program részletes tájé-
koztatója elérhető a Mathi-
as Corvinus Collegium hon-
lapján.

 BÁLINT EDIT

A Mathias Corvinus Collegium programját Wittmann Zsolt mutatta 
be a gimnazistáknak

Az idei ismertetőre is sok diák volt kíváncsi
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Huszonketten mutatkoztak be

Ünn epi szavalóverseny diákoknak
Idén immár nyolcadszor hirdette meg a magyar kultúra 
napja tiszteletére szervezett regionális versmondóver-
senyét az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. A 
korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is több mint két-
tucatnyi apróság és kiskamasz tett bizonyságot arról, 
hogy nemcsak olvasni, hanem szerepelni is jó. 

A versmondókat és kísé-
rőiket január 20-án Maitz 
Ferenc igazgató köszöntöt-
te, majd bemutatta a résztve-
vőknek a zsűrit, amelynek 
elnöke ezúttal – a Madách 
Színház felkérésére – Ko-
váts Kriszta Jászai Mari-dí-
jas színművésznő, énekes és 
rendező volt. 

A versmondók értékelésé-
ben részt vett Wolf Katalin, 
az érdi művelődési ház igaz-
gatója, Kopor Tihamér ön-
kormányzati képviselő, 
többkötetes regényíró. A 
nyolcéves hag yományra 
visszatekintő szavalóver-
seny szervezője, Nagyné 
Balázs Gabriella drámape-
dagógus örömmel nyugtáz-
ta, hogy a padsorokban he-
lyet foglaló versenyzők kö-
zött sok ismerős, de még 
több ismeretlen arcot is lát. 
Ez azt jelenti, hogy egyre 

népszerűbb a magyar kultú-
ra napja alkalmából meg-
rendezett vetélkedő. Hozzá-
tette: a résztvevőknek nincs 
okuk az izgalomra, egyetlen 
feladatuk van: ejtsék ámu-
latba a zsűrit és a hallgató-
ságot! A jól felkészült diákok 
zömének sikerült is a költe-
mények hangulatától függő-
en mosolyra deríteni vagy 
kicsit elszomorítani a közön-
séget. Ám nemcsak az egyé-
niséghez és hangszínhez illő 
versválasztást, hanem a 
szép kiejtést és a hangsúlyo-
zást is értékelte a zsűri.

 – Mindig jó érzés látni a 
fiatalokat, ahogy nyiladoz-
nak a tudásra. Még jobb, ha 
ilyenkor az ember egy-két 
kedves mondattal el tudja is-
merni az őszinte igyekezetü-
ket, arra biztatva őket, hogy 
soha ne hagyják abba a ver-
sek és az irodalmi művek ol-

vasását! – mondta lapunk-
nak nyilatkozva Kováts 
Kriszta, a zsűri elnöke, hoz-
zátéve: fontos, hogy az ifjú 
nemzedékkel minél előbb 
megszerettessük az olva-
sást, felkeltsük a versek, a 
mesék és a regények iránti 
érdeklődésüket, hiszen, ha 
jól meggondoljuk, az ember 
ebben a korban olvas legtöb-
bet. Természetesen az a jó, 
ha nemcsak a kötelező ol-
vasmányokat veszik elő, ha-
nem megtanulják szeretni 
az irodalmat, a művészete-
ket. Ha ez sikerül, az egész 
életüket végigkíséri majd és 
értékessé teszi a minden-
napjaikat. 

Kérdésünkre, hogy mit 
tart szem előtt a szavalatok 
elbírálásakor, a művésznő 
úgy fogalmazott: nem szük-
séges extra szempontokat 
kitalálni, hiszen nagyon ha-
mar kiderül, kinek milyen az 
affinitása, kiben mennyi a 
kifejező erő. Ezt nyilván le-
het valamennyire fejleszte-
ni, de már korai gyermek-
korban is elég jól látszik, 
hogy kiben van meg az az 

előadói tehetség, amit lehet 
és kell értékelni.

 A színművésznő elárulta 
még, hogy gyermekkorában 
ő is rengeteg szavalóver-
senyt izgult végig résztvevő-
ként, s a Kazinczy-versenyt 
is megnyerte a maga idejé-
ben. A gyermekeknek szük-
ségük van ezekre a megmé-
rettetésekre, még akkor is, 
ha legtöbbjükből soha nem 
lesz professzionális előadó, 
de nyitottak lesznek a ma-
gyar kultúra megismerésére 

és szeretetére – zárta szava-
it Kováts Kriszta.

 BÁLINT EDIT

Tizenhárom stílus

Érd i kötődésű rocklemez a Selectionnel
Különleges rocklemez jelent meg a közelmúltban az érdi 
önkormányzat támogatásával. A Selection zenekar Út-
közben című első albumán a diósdi, de több szállal Érd-
hez kötődő műsorvezető-szerkesztő, Dizseri András 
dalszövegeit zenésítette meg több hazai rocklegenda, 
köztük az érdi Gidófalvy Attila.

 „Van egy hely, ahol reggel 
a hegyen szól a zene, útköz-
ben”… A dalok címeiből kiin-
dulva röviden így lehetne 
összefoglalni a lemez érzés-
világát, amelyen keverednek 
a műfajok és a hangulatok, a 
lírai hangvételű számoktól a 
keményebb rockzenéig.  

A dalokat a legendás hírű 
diósdi Phoenix Stúdióban 
vették fel Tóth Ibolya Erkel-
díjas zenei rendező, vala-
mint Bohus János és János-
sy Béla hangmérnökök köz-
reműködésével.

Honnan jött a lemez ötle-
te? – kérdeztük Dizseri And-
rástól, aki nemcsak a szöve-
geket írta, de a Selection ze-
nekar énekeseként elő is 
adta azokat. – Két évvel ez-
előtt Gidófalvy Attila írt 
egy dalt a Van egy hely című 
versemre, amelyben a Selec-
tion több tagja is közremű-
ködött. Akkor fogalmazódott 
meg bennünk, hogy jó lenne 

majd egyszer egy teljes albu-
mot is kiadni. Tavaly nyáron 
sikerült elkezdeni a munkát. 
A lemezen tizenhárom dal 
van, a saját szövegeim mel-
lett Ady Endre A föl-földo-
bott kő című verse is megta-
lálható, amelynek a zenéjét 
például Gidó írta. Azért is 
különleges ez a lemezünk, 
mert minden zenész belevit-
te a saját stílusát és lelkivi-
lágát, és így egy nagyon vál-
tozatos hangulatú anyaggá 
állt össze. Az albumban, egy 
szám erejéig, a budafoki Csi-
lingelő kórus is közreműkö-
dött. A gyerekek éneke egy 
csodálatos színt vitt a Hava-
si altató című dalba, amely-
nek a zenéjét Benkő László 
írta. A felvételen hatvanöt 
kisiskolás vett részt és 
szemmel láthatóan nemcsak 
mi, hanem ők is élvezték a 
közös munkát. 

Benkő László az album-
mal kapcsolatban elmond-

ta, hogy fantasztikusan jó 
volt együtt dolgozni a gye-
rekekkel. „Szinte megfiata-
lodtunk a felvétel alatt.” – 
Először volt bennük egy kis 
drukk, amit sikerült hamar 
feloldani, különösen a nagy 
mókamester, Gidó segítsé-
gével. Igen tehetséges, jó 
hangú srácokat és lányokat 
ismertünk meg a Csilingelő-
ből. Azt hiszem, a segítsé-
gükkel és a neves zenész-
társakkal egy valóban kü-
lönleges hangzású és tar-
talmú zenei anyag jött ösz-
sze, amit érdemes meghall-
gatni. – Óriási volt a közös 
munka! – áradozott Gidófal-
vy Attila is. – Csodálatosak 
voltak a gyerekek, és ha-
sonlóan csak jókat mondha-
tok a különféle zenekarok-
ból összejött zenészekről is, 
akikkel számomra meglepő 
módon igen nagy összhang-
ban dolgoztunk, pedig nem 
könnyű ennyi stílus képvi-
selőjével egy lemezfelvétel. 
Reméljük, akár több turné 
is összejön majd ebből a le-
mezanyagból. Örülnék, ha 
Érden tudnánk először be-
mutatni, biztosan sikere 
lenne, nemcsak a rockra-

jongók között, akiket előbb 
várok február 11-én a Lord 
együttes negyvenöt éves 
nagy buliján, amire ezek-
ben a napokban gőzerővel 
készülünk.

Az Útközben című lemezt 
támogatta az érdi önkor-
mányzaton kívül még a bu-
dafoki önkormányzat és a 
Nemzeti Kulturális Alap is.

 TEMESI LÁSZLÓ

Eredmény: I. hely: Sulyok 
Abigél (Törökbálint), Med-
veczki Máté (Kőrösi). II. 
hely: Horváth Béla Levente 
(Batthyanyi), Szabó Ale-
xander (Teleki).  III. hely: 
Perjési Csenge, Takács Keve 
Csanád (Törökbálint). Kü-
löndíj: Földi Rebeka és 
Markolt Hanna (Kőrösi).

A gyerekeknek a zsűri előtt kellett bemutatniuk tudásukat

A Selection együttes 
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Háromból három

Tru belkából verhetetlen 
Más még nem is láthatta a vándorkupát, hiszen har-
madjára is Monostori Endréné nyerte meg a Sóskúti 
Trubelka Fesztivál fődíját. Az asszony immár har-
madszor került ki győztesen a töltött finomságok ver-
senyéből. A hétvégi fesztiválon Aradszki András (Fi-
desz–KDNP) államtitkár, a térség országgyűlési kép-
viselője is részt vett, aki a finomság minél szélesebb 
körben való megismertetése és a hagyományok to-
vábbvitele mellett a trubelkafesztivál közösségépítő 
jelentőségét emelte ki.

Összesen huszonhárom 
háziasszony jelentkezett, a 
süteményből 60 darabot 
kellett elkészíteniük, amit 
zsűri értékelt. S hogy miért 
épp 60 trubelkával kellett 
nevezni? Azért, mert a he-
lyiek szerint egy magára 
valamit is adó sóskúti asz-
szony konyhájában ennyi 
sütővas van – régebben 

ugyanis a helyi boltban 
harmincasával árulták a 
kelléket és legalább két cso-
maggal illett venni. De a 
versenyzők között volt 
olyan szakácsnő is, akinek 
egyszerre akár kétszáz 
trubelkát is van mire felte-
kernie.

A trubelkát egyébként a 
helyiek által Bábi néninek 
becézett, 1900-ban szüle-
tett Pátrovics Ágostonné 
készítette el először a tele-
pülésen, ami aztán Sóskút 
védjegyévé is vált. Olyany-
nyira, hogy évről évre meg-
versenyeztetik a háziasszo-
nyokat.

Aradszki András or-
szággyűlési képviselő is 

megkóstolta az elkészült 
süteményeket, elmondta, 
hogy az íze leginkább a 
krémeshez hasonlít, a neve 
pedig azért trubelka, mert 
az szlovákul tölcsért jelent, 
ami a sütemény alakjára 
utal. A politikus kiemelte: a 
sóskútiasság egyik fontos 
ereje, hogy egy ilyen ren-
dezvényen tudnak örülni 

egymásnak és a hagyomá-
nyokat fenntartva építkez-
ni. 

Szintén a hagyományok 
fenntartását emelte ki a 
trubelkafesztiválon az or-
szágos szlovák önkormány-
zat elnöke. Hollerné Racs-
kó Erzsébet szerint az ilyen 

rendezvények a helyiek 
identitását is erősítik.  

A rendezvényen persze 
nem csak sóskútiak vettek 
részt, más településekről is 
érkeztek látogatók. A ver-
senyre beérkezett trubel-
kákat mindenki megkóstol-
hatta, de kulturális progra-
mokkal is szórakoztatták a 
vendégeket.

 BNYH

Aradszki András (balra középen) is megkóstolta a trubelkákat

A trubelka a tölcsérszerű alakjáról kapta a nevét 

Játékkal és mondókákkal is lehet erősödni

Fejlesztő torna óvodáskor előtt 
Közel fél évtizede működik a Szepes Gyula Művelődési 
Központban a Bukfenc babatorna. Marosiné Engler Edit 
péntekenként délelőtt az egészségesen fejlődő csöppsé-
geknek tart játékos mozgásfejlesztő foglalkozást. 

A különféle eszközökkel 
párosított apró feladatok el-
sősorban a csöppségek koor-
dinációs és kondicionáló ké-
pességét erősítik, s bár nem 
tudatos, de mindez pszichi-
kusan is fejleszti őket – mond-
ta kérdésünkre a Bukfenc 
babatorna vezetője. Marosi-
né Engler Edit hozzátette: A 
kicsinyek a mozgásukon ke-

resztül fejlődnek, így az álta-
la irányított fejlesztő progra-
mok mind a fizikai, mind az 
értelmi fejlődésüket is segí-
tik. A térbeli tájékozódást 
például futással, mászással, 
kúszással sajátítják el. Az 
egyensúlyérzéküket az erre 
alkalmas, játékos forgóesz-
közökkel erősítik. A ritmus-
érzékük a mondókákkal és a 

csörgőkkel történő közös „ze-
néléssel”, énekléssel lesz 
egyre jobb. Mindezekkel 
együtt pedig erősödik a kon-
centráló képességük és azt is 
megtanulják, hogyan kell a 
saját helyüket meglelve beil-
leszkedni egy közösségbe – 
sorolta a rendszeres babator-
na előnyeit Marosiné, aki sie-
tett tisztázni: Noha a péntek 
délelőtti foglalkozás a Buk-
fenc babatorna nevet kapta, 
szó sincs kötelező fizikai 
gyakorlatokról! A feladatok 
játékosak, a kicsinyek korá-
hoz igazodnak, s legtöbbjét 
az édesanyával együtt vagy a 
segítségével oldják meg az 
apróságok. Így a gyermek és 
a szülő közötti érzelmi kap-
csolat is erősödik. Mivel zö-
mében ismétlődő feladatok-
ról van szó, a Bukfenc baba-
tornát bármikor elkezdhetik. 
Egy és három év közötti 
csöppségeket várnak a pén-
tekenként fél tízkor kezdődő 
foglalkozásra  – tájékoztatta 
az Érdi Újságot Marosiné 
Engler Edit, a babatorna ve-
zetője.

  BÁLINT EDIT

Kibújás vagy bebújás?

Mac kós mesék a gyermekkönyvtárban
Az idei esztendőben is folytatódik a havonta egyszer je-
lentkező Mesedélelőtt, amelyen izgalmas történetekkel 
és kézműves foglalkozásokkal várja a legkisebbeket 
Némedi-Varga Tímea. A múlt szombaton délelőtt két, 
medvéről szóló mesét hallgathattak meg a nebulók, 
majd kis macikat készítettek kartonból. 

Ha minden igaz, e hét csü-
törtökén megtudhatjuk, 
meddig vacog még a fogunk 
a fagyos télben. A ha-
g yomány szer int 
ugyanis, ha a barna-
medve február 2-án, 
gyertyaszentelő nap-
ján a kimerészkedik a 
barlangjából és meg-
látja a saját árnyékát, 
vagyis épp napos az 
idő, akkor sürgősen 
visszabújik a vackába, 
mert ez azt sugallja 
neki, hogy sokáig el-
húzódik még a tél. Ám, 
ha ekkor hideg és bo-
rús idő várja, már nem 
látja értelmét a lustál-
kodásnak, mert ebben 
az esetben közel már a 
tavasz, nyugodtan ki-
cammoghat az oltal-
mat adó meleg bar-
langjából. Így a gyertya-
szentelő napjához közeli 
időpontban, a Csuka Zoltán 

Városi Könyvtár gyermek-
részlegében a medve volt az 
idei első mesedélelőtt témá-

ja. Némedi-Varga Tímea, a 
városunkban élő színmű-
vésznő két kedves mackó-

mesével lepte meg a szüleik-
kel idelátogató csöppsége-
ket. Az apróságoknak nagy 
szükségük van az élőszóban 
elhangzó mesékre, mert fej-
leszti a képzelőerejüket – 
mondta Némedi-Varga Tí-
mea. A kisebbek látszólag a 
játékokkal foglalkoztak, de 
azért ők is hegyezték a fülü-

ket a macis történetek 
hallatán. A két rövid 
mese között pedig be-
kukkanthattak a med-
ve „barlangjába” is. A 
g y e r m e k k ö n y v t á r 
munkatársai ugyanis 
berendeztek egy pará-
nyi kuckót, ahová ki-
sebb barátaival, ideig-
lenesen „bevackolta” 
magát egy hatalmas 
plüssmaci. Őket láto-
gathatták meg a 
csöppségek – leg-
alábbis azok, akik be 
mertek kukkantani a 
függönnyel elválasz-
tott, kicsi barlangba. 
Legközelebb február 
25-én lesz mesedél-
előtt, s mint megtud-

tuk, farsangi műsorral vár-
ják a gyerekeket.

 BE

A mesék után a gyerekek lerajzolhatták és ki-
vághatták kedvencüket

A babás-mamás programon a gyerekek ritmusérzékét is fejlesztik
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ÖKÖLVÍVÁS

Érd i bokszoló a válogatottban
Az ökölvívásban viszonylag ritka dolog, hogy egy kor-
osztályos bronzérmes válogatott lesz, ám azért akadnak 
kivételek, mint például Tóth Domonkos, az Érdi Box 
Klub sportolója, aki 2016-ban ugyan csak harmadik he-
lyen végzett a serdülők között, ennek ellenére részt ve-
hetett a válogatott erdélyi, gyergyószentmiklósi edzőtá-
borában.

Az ökölvívásban jellemző-
en az országos bajnok az el-
sőszámú válogatott, és edző-
partnernek szokott menni a 
táborokba az ezüstérmes, 
ám a szövetség legutóbb egy 
kisebb engedményt tett, s az 
erdélyi edzőtáborban Tóth 
Domonkos is részt vett. – 
Hat versenyzőt hívtak Dor-
kó Péterék (a serdülő válo-
gatott vezetőedzője) és köz-
tük volt Tóth Domonkos is, 
aki tavaly harmadik volt a 

bajnokságon, de azóta ez 
volt a második edzőtábora – 
mondta Dobrádi Zsolt, az 
Érdi Box Klub edzője.

Az edzőtábort azért Gyer-
gyószentmiklóson tartották, 
mert Erdei Zsoltnak, a Ma-
dárfészek Ökölvívó Akadé-
mia vezetőjének van Erdély-
ben is egy úgynevezett fiók-
csapata. – Az ottani edzők 
azt mondták, hogy Domi na-
gyon ügyes volt, jól készült. 
Már korábban volt Egerben 

egy kéthetes táborban és az 
ottani teljesítménye alapján 
ismét behívták. Úgy néz ki, 
hogy nemcsak mondják, ha-
nem látják is a fejlődést – tet-
te hozzá az ÉBK vezetőedző-
je, aki elmondta azt is, hogy 
nemcsak szerinte, hanem a 
válogatott edzői szerint is 
egyre céltudatosabb ver-
senyző lett Tóth Domonkos-
ból, akire jó hatással van az 
edzőtábor. Dobrádi Zsolt el-
mondta továbbá, hogy ebben 
a korban még nincsenek any-
nyira szigorúan súlycso-
portra osztva a versenyzők, 
de éppen ezért versenyzője a 
40–45 kilogramm közötti 
súlycsoportok bármelyiké-
ben válogatott lehet. – Ilyen-
kor az edzők azt nézik, ho-

gyan edz, milyen a hozzáál-
lása, mennyire ügyes, tehet-
séges, hogy később számít-
hatnak-e rá a junior és ifjú-
sági csapatban – mondta.

Az Érdi Box Klub jelenleg 
felkészülési időszakban van, 
majd Csóka Roland egy 

U22-es meghívásos verse-
nyen fog kötelek közé lépni 
február közepén. Ezt követő-
en pedig az őszi országos 
bajnokságokig az egyesület 
pofonpartiról pofonpartira 
járja az országot.

 D.B.

KÉZILABDA

Rev  áns, győzelem 
és hosszabbítások
Az idegenbeli, 35–28-as vereség után ismét összecsa-
pott egymással az ÉRD női kézilabdacsapata és a nor-
vég Byasen Trondheim az EHF-Kupa csoportkörében. 
Az idegenbeli kudarcra azonban Szabó Edina együttese 
egy könnyed, tizenkét gólos sikerrel válaszolt.

Jól indult a meccs, hiszen 
Klivinyi Kinga és Kisfaludy 
Anett góljaival az ÉRD szinte 
megalapozta sikerét, még úgy 
is, hogy utána még háromszor 
egyenlített a norvég csapat, 
de 6–6 után már nem volt visz-
szaút a norvégoknak, s a ha-
zaiak a játék szinte minden 
elemében felülmúlták ellenfe-
lüket. Az első félidőben ugyan 
lehetett volna nagyobb is a 
különbség, mint három gól, de 
a remeklő érdieknek – egyelő-
re – ez is elég volt.

Merthogy a fordulás után 
a meccsre a lehetségesnél 
hárommal kevesebb játékost 
nevező Arne Högdahl együt-
tese elfáradt, hiszen az első 
sor mellett az első harminc 

percben csak Teodora To-
mac és Eirin Skogen érke-
zett. Majd ugyan a második 
játékrészben a többiek is be-
álltak, de ők már csak akkor, 
amikor eldőlt a mérkőzés. Az 
ÉRD Katarina Krpezs-Sle-
zák és Klivinyi Kinga góljai-
val meglépett hat góllal, 
majd a mind védekezésben, 
mind támadásban parádé-
san játszó Mariama Signa-
té remek megoldásainak kö-
szönhetően a 48. percben 
megvolt a közte tíz is. A vég-
játék pedig így sima lett, az 
ÉRD végül tizenkét góllal, 
34–22-re győzött.

S a gólkülönbség azért is 
kulcsfontosságú, mert a vég-
elszámolásnál akár az egy-

más elleni eredmény is dönt-
het, amely így már az ÉRD 
javára billen. – Gratulálok a 
Byasennek, mert egy erős 
csapat. Tudtuk, hogy itthon 
is nehéz lesz, ami most az 
eredményen nem is látszik, 
de belülről nagyon nehéz 
volt. Nagyon fontos két pon-
tot szereztünk, de ez csak 
akkor lesz fontos, ha tudjuk 
tartani, mert nagyon nehéz 
ez a csoport és sose lehet 
tudni, hogy hol ki veszít pon-
tokat, így szeretnénk ezt a 
stabilitást megtartani a játé-
kunkban – értékelt Janurik 
Kinga. – Gratulálok mindkét 
csapatnak, hiszen két na-
gyon kemény meccset vív-
tunk egymással az elmúlt 
héten. Nagyon fűtötte az 
ÉRD-et a revánsvágy, sze-
rettünk volna hazai közön-
ség előtt nyerni. A gólkü-
lönbség nekünk is nagy meg-
lepetés – mondta  Szabó 
Edina, majd hozzátette, 
mindkét csapat játékosait 
megilleti a dicséret. – Ez a C 
csoport borzasztóan nehéz, 

fantasztikus csapatok van-
nak és ez egy óriási szeren-
cse az érdi közönségnek és 

csapatnak, hogy ilyen nemes 
ellenfelekkel játszunk. 

  DOMONKOS BÁLINT

Tóth Domonkos céltudatosan edzett a válogatottal

Küzdve, de két ponttal
Hullámzó mérkőzésen győzött 25–22-re az ÉRD női kézilab-
dacsapata a Mosonmagyaróvári KC SE ellen Mosonszolno-
kon, a K&H női kézilabdaliga 12. fordulójában. A fordulatok-
ból nem volt hiány az ÉRD mosonszolnoki vendégjátékán. A 
meccs elején az érdiek jól használták ki a hazaiak technikai 
hibáit, s gyors gólokkal hamar kétgólos előnybe kerültek, 
ám a folytatásban Varga József együttese is több lerohanás-
gólt jegyzett, így nem alakult ki nagy különbség. Már az első 
félidőben is ötször fordult meg az eredmény, ám többnyire 
a vendégek akarata érvényesült, s a szünetre a Katarina 
Krpezs-Slezák és Klivinyi Kinga által vezérelt ÉRD kétgólos 
előnnyel vonult. A fordulás után sem adta könnyen magát a 
mosonmagyaróvári csapat, amely Gyimesi Kitti két és Katona 
Flóra egy góljával fordított. Az ÉRD is összekapta magát, s a 
hazaiak csak a parádés napot kifogó Szemerey Zsó� ának kö-
szönhetik, hogy nem tudta hamar eldönteni a meccset az 
ÉRD, hiszen az MKC kapusa tizenhatszor (!) hárította az érdi 
kísérleteket. A végjátékban viszont Kopecz Barbaráék több-
ször is kulcsfontosságú helyzetekben vétettek hibákat, 
amely által az ÉRD 25–22-re győzni tudott.

MOSONMAGYARÓVÁRI KC SE–ÉRD 22–25 (12–14)
ÉRD: Janurik – KRPEZS 6 (1), M. GONZÁLEZ 4, A. Bulatovics 
1, Kisfaludy, KLIVINYI 7, Fekete B. 2. Csere: Gridnyeva 
(kapus), Kiss N., Signaté, Szabó L. 3 (1), Barján, Araújo 2, 
Gulyás. Edző: Szabó Edina.

Maradnak a lövők
A spanyol Mireya González Álvarez és Klivinyi Kinga is marad 
az ÉRD női kézilabdacsapatának játékosa a következő sze-
zonban. A csapat hivatalos oldalán, a handballerd.hu-n szá-
molt be róla, hogy a spanyol jobbátlövő és a magyar váloga-
tott balátlövő is marad a klub játékosa. Mireya González az 
elmúlt másfél szezonban eddig több mint 180 gólt szerzett, 
míg Klivinyi Kinga az elmúlt négy évben bronzérmes lett a 
csapattal, s a 2014/2015-ös szezon óta a bajnokságban, illet-
ve a Magyar Kupában 367-szer volt eredményes, a nemzet-
közi porondon pedig 142 gólnál jár.

Klivinyi Kinga jövőre is Érden folytatja
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LABDARÚGÁS

Harmadszor is döntetlen
Az eddigi legerősebb ellenfél várt az érdi labdarúgókra 
a hétvégi felkészülési mérkőzésen. Az NB II második 
helyezettjének – és egyben az FTC fiókcsapatának 
számító –, a Soroksár SC-nek az otthonában lépett pá-
lyára az NB III Nyugati csoportjának listavezetője. A 
vendégek mestere Ebedli Zoltánra és Kónya Benjámin-
ra sérülés miatt, míg Németh Gáborra betegség miatt 
nem számíthatott.

A találkozó elején meg-
lepte az érdi csapat a ven-
déglátókat, több, szélen ve-
zetett támadás kisebb za-
vart is okozott a hazaiak 
védelmében. A kezdeti ro-
hamok után a Soroksár fo-
kozatosan átvette a mérkő-
zés irányítását és nagy nyo-
más alá helyezte a vendégek 
kapuját. A sorozatos hazai 
rohamoknak a 25. percben 
meg is lett az eredménye. 
Sándor István egy szép 
egyéni alakítás után lőtt az 
érdi kapuba (1–0). A hazai 
fölény ellenére az Érd közel 
állt az egyenlítéshez, de 
Koós Gábor tizenhatoson 
belüli lerántása után néma 
maradt a játékvezető sípja.

A második félidőben a ve-
zetőedzők mindkét oldalon 
több cserét hajtottak végre, 
így a találkozó nemcsak ki-

egyenlítetté vált, hanem az 
érdi csapat támadott többet 
és veszélyesebben. Levegő-
ben lógott a vendégek 
egyenlítő találata is. A 68.
percen egy szabadrúgást 
követően a hazai védő tizen-
hatoson belül kézzel ütött a 
labdába. A megítélt bünte-
tőt Melczer Vilmos értékesí-
tette (1–1). A folytatásban 
mindkét oldalon voltak to-
vábbi lehetőségek, de eze-
ket nem sikerült egyik fél-
nek sem értékesíteni.

Az Érdi VSE utolsó felké-
szülési mérkőzését február 
4-én, szombaton 11 órakor 
játssza a VÁC FC-vel az Er-
csi úti Sporttelep műfüves 
pályáján, majd egy héttel 
később a Budafoki MTE el-
len folytatja a Magyar Ku-
pában.

 HARMAT JENŐ

Felkészülési 
mérkőzés
Soroksár SC–Érdi VSE 
1–1 (1–0)
Érdi VSE: Kertész F. (Borek, 
68.) – Ország (Gyurácz B., 
60.), Bozsoki, Csiszár, Pin-
tér N. – Honti (Tárkányi, a 
szünetben), Pallagi – Ke-
lemen, Koós (Pintér O., 
80.), Melczer – Balázso-
vics (Palásthy, 60.)
Gólszerzők: Sándor I. 
(25.), ill. Melczer (68. – ti-
zenegyesből)

Mestermérleg
Limperger Zsolt: Egy na-
gyon jó csapat ellen lép-
tünk ma pályára. A mai 
mérkőzésen több játé-
kost is új poszton próbál-
tam ki és nem is okoztak 
csalódást. A mérkőzéssel 
kapcsolatban maradt 
azért hiányérzetem. A 
labdakihozatallal és a 
kapu előtti utolsó pasz-
szokkal voltak problémá-
ink. Ezeken kell elsősor-
ban javítanunk.

FLOORBALL

Diákolimpikon 
batthyányisok
Veszprémben rendezték az idei diákolimpiai floorball-
döntőket, ahol az ország általános iskoláinak legjobbjai 
szerepeltek. Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános 
Iskola két egysége, a második és harmadik korcsopor-
tos lányegyüttese is képviselte az érdi színeket, előbbi 
második, utóbbi első helyen végzett.

A Batthyány Sportiskolai 
Általános Iskolában az el-
múlt években a floorball 
nemcsak egyre népszerűbb 
lett a tanulók körében, ha-
nem egyre eredményesebb 
is. Ez köszönhető az elmúlt 
három év kitartó munkájá-
nak, annak, hogy Pavelka 
Zoltán mellett – aki a na-
gyobbaknak az Ares Hockey 
Club ’94 edzőjeként tart kü-
lön edzéseket – a kisebbek is 
részt vesznek tanórán kívü-
li, külön edzéseken a Dunai 
Krokodilok Egyesületében – 
áll a csapat edzőjének, az 
iskola tanítójának, Horváth 
Anikónak a beszámolójá-
ban. Az idei tanév első felé-
ben a kispályás floorball di-

ákolimpián a Batthyány több 
egységgel indult a különbö-
ző korosztályokban. A fiúk-
nak nem sikerült az orszá-
gos döntőbe jutás, de így is a 
harmadik helyen zártak az 
országos elődöntőben.

A második korcsoportban 
az országos elődöntőben 
kapcsolódott be a versenybe 
az érdi intézmény együttese, 
ahol tornagyőztesként jutot-
tak tovább a döntőbe, ám a 
Komáromot nem tudták fe-
lülmúlni, így második helyen 
végeztek. – A második kor-
csoportos lányokkal a döntő 
meccset a Komárom ellen 
vívtuk, ahol hosszú évek óta 

a legeredményesebb után-
pótlás-nevelés zajlik. Min-
den szempontból jobbnak bi-
zonyult a narancs színben 
játszó csapat, de méltó ellen-
félként  megálltuk a helyün-
ket, és harcolva adtuk át az 
első helyet, így büszkén ve-
hettük át a diákolimpia dön-
tő második helyezéséért járó 
érmeket és a kupát – számolt 
be Horváth Anikó.

A másik döntős érdi egy-
ség, a harmadik korcsoportos 
lánycsapat nagy drámában 
lett az ország legjobbja, hi-
szen negyven másodperccel a 
meccs vége előtt még kétgólos 
hátrányban volt, de ezt ledol-
gozta, sőt, vezetett is, ám vé-
gül ráadásban, aranygóllal 

lett diákolimpiai bajnok a 
Batthyány Sportiskolai Álta-
lános Iskola csapata.

A torna legjobbjának járó 
díjat mindkét korcsoportban 
érdi sportoló, kapta meg, Lá-
zár Daniella a harmadik, 
Sipos Laura a második kor-
csoportban lett a legjobb. – 
Méltán lehet büszke isko-
lánk mindkét csapatra, mert 
2–3 év alatt jutottak el gyere-
keink a legjobbak közé, és 
utasították most ők maguk 
mögé azokat a csapatokat, 
akik az előző években kiver-
tek minket az előfutamokból  
– tette hozzá Horváth Anikó.

 D.B.

A diákolimpikon csapat



Kere sse minden hé ten a pos tal ádá jában!

2030 Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)
Telefon: 06-23-520-117 E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

a p r ó h i r d E T É s i  á r a k

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

 

Tel.: 23/545-375, 30/709-16-24
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Az akció 2017. január 1-től február 15-ig tart, a részletekről érdeklődjön üzletünkben! *Szemüvegkészítés esetén

Ingyenes
szemvizsgálat
februárban*

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

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

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres
öntödei gépekre

BETANÍTOTTÖNTŐ
MUNKAKÖRBE.

Érdeklődni telefonon:
06 30 856-9798 KOÓS CSABA

A Kludi Szerelvények Kft. diósdi üzemébe
fORgácsOlógépEK
üzEMElTETéséRE,
BEállÍTásáRA

szakképzett munkaerőt keres, többműszakos
munkarendbe.

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

Továbbá keres:
cNcMEgMUNKáló
KÖzpONTOKRA

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

Érdeklődni:
Személyesen Skolits Róbert területvezetőnél.

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

Kludi Szerelvények Kft. 2049 Diósd Homokbánya u. 75.
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DIÁKÁLLÁS

www.dolgozzjohelyen.hu

BR.: 800 FT/ÓRA
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Gazdikereső

Kócos 3 év körüli, közepes ter-
metű kan, nyugodt, barátsá-
gos kutyus. Azonosító nélkül 
kóborolt Érden, de eredeti gaz-
dája nem jelentkezett. Valószí-
nűleg spániel keverék, vannak 
a fajtára jellemző tulajdonsá-
gai. Szőre némi ápolást igé-
nyel. Nagyon szeret labdázni, 
vissza is hozza.

Lina magára hagyott kutyus, 
valaha volt tulajdonosát nem-
igen lehet gazdinak nevezni. 
Barátságos, 3–4 év közötti szu-
ka, jóindulatú, ragaszkodó ter-
mészetű, játékos kutyus, bizal-
ma az emberek felé töretlen. 
Átesett az ivartalanításon, szé-
pen beilleszkedett a menhe-
lyen.

Ha örökbe fogadná Kócost vagy Linát, vegye fel a kap-
csolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 30 276 
6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a www.
siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- és Termé-
szetvédelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Katasztrófavédelmi értekezlet
Január 25-én tartották 

meg a Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság 
szervezésében a szezon má-
sodik téli értekezletét. A 
megbeszélésen részt vett 
Tarnai Richárd, a Pest Me-
gyei Védelmi Bizottság elnö-
ke is.

A rendezvény célja a rend-
kívüli téli időjárási viszo-
nyok során jelentkező, Pest 
megye lakosságának élet- és 

vagyonbiztonságát veszé-
lyeztető események kezelése 
érdekében szükségessé váló 
katasztrófavédelmi és ága-
zati – felkészülési és végre-
hajtási – feladatok egyezte-
tése és összehangolása.

A részt vevő hivatásos 
szervek, együttműködők, 
társszervek, szolgáltatók és 
karitatívak tájékoztatást 
nyújtottak az elmúlt idő-
szakban történt események-

ről, további feladatokról, ja-
vaslatokról.

A rendezvényt megnyitot-
ta és a megjelenteket kö-
szöntötte Tarnai Richárd 
kormánymegbízott, a Pest 
Megyei Védelmi Bizottság el-
nöke. Az értekezletnek a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. 
Szigetszentmiklós Autópá-
lya Mérnökség nyújtotta a 
helyszínt.

 Forrás: erdmost.hu

Ezúttal ál-csatornamun-
kások, két-három fős cso-
portokban a helyi szol-
gáltatóra hivatkozva csa-
tornatisztítási feladatok-
kal vagy hasonló látszat-
tevékenységgel próbál-
nak pénzt kicsalni; pél-
dául dugulást állapíta-
nak meg.

Elsősorban kisebb cége-
ket, intézményeket keresnek 
fel. Az Érd és Térsége Csa-
torna-szolgáltató felhívásá-
ban hangsúlyozza, hogy 
semmilyen ingatlanon belüli 
tisztítási, ellenőrzési vagy 
egyéb karbantartási feladat-

ra nem adott és nem adhat ki 
utasítást.

A szolgáltató szakemberei 
nem szednek készpénzt és 
csak előzetes időpont-egyez-
tetés után mennek házhoz.

Munkatársaik arcképes 
igazolvánnyal rendelkez-

nek. Az ÉTCS kéri, ha bárki 
az elmondottakhoz hasonló, 
gyanús eljárást tapasztal, 
azt jelentsék a rendőrségen. 
De a szolgáltatónál is lehet 
érdeklődni, az elérhetősége-
ket megtalálják az erdicsa-
tornaművek.hu oldalon.

Trü  kkös csalók
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Elektro-Optika Kft. 2030 Érd, Kaktusz u. 22.

Telefon: 06-23/520-077

Azonnali belépéssel

műszErÉszT
felveszünk.
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KertépítőKerestetiK!
Nemhobbikertészt, hanem szakmáját értő és kemény
fizikai munkára képes, kertépítési munkákban
gyakorlott és edzett munkatársat felveszünk.

Megbecsülést, egész éves
kiszámítható jövedelmet
és biztos hátteret kínálunk.
Munkavégzés helye Érd és vonzáskörzete.
Jelentkezés: kert@kertstudio.hu

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 43
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Duguláselhárítás éjjelnappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

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

06-30-725-5374 43
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 43

66
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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• MUNKÁBA ÁLLÁSI BÓNUSZ (BRUTTÓ: 35.000,- Forint)
• VONZÓ ALAPBÉR
• FIX könnyen elérhető HAVI ÉS FÉLÉVES BÓNUSZOK
• KAFETÉRIA MÁR A PRÓBAIDŐ ALATT IS (havi 18.000,- Forint)
• KIEMELKEDŐMŰSZAKPÓTLÉK (40%)
• HOSSZÚTÁVÚ, STABIL MUNKAHELY, HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉS
• INGYENES VÁLLALATI BUSZJÁRATOK
• ÚJ MUNKATÁRS AJÁNLÁSI PROGRAM (PÉNZJUTALOMMAL!)
• TISZTA MUNKAKÖRNYEZET, JÓ CSAPAT, EGÉSZSÉGVÉDELEM!
• HELYBENI MELEGÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG (TÚLÓRA IDEJE ALATT INGYEN!)
• INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK

JELENTKEZÉSMÓDJA: MINDEN HÉTFŐ-SZERDA-PÉNTEK
8:30-TÓL SZEMÉLYESEN A 2015 BIATORBÁGY,
VENDEL PARK, BUDAI UTCA 1. SZÁMALATT.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 06-80-180-534 INGYENES ZÖLDSZÁM

E-MAIL: job@alpine.hu www.facebook.com/AlpineHungary

HÍVD INGYENES ZÖLD SZÁMUNKAT!
06-80-180-534

VÁLLALATUNK FOLYAMATOSAN BŐVŰLŐ CSAPATÁBA AZ
ALÁBBI MUNKAKÖRBE KERESÜNK MUNKATÁRSAKAT:

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERLŐ
RAKTÁRI MUNKATÁRS
TARGONCAVEZETŐ

Piacvezetőmédia - és kiadóvállalatkéntmunkatársat keresünk
Kínált pozíció:

IRODAVEZETŐ
Cég: Pannon LapokTársasága, Érdi Újság

AzÖn jövőbeni feladatai, nálunk
• a kiadó zökkenőmentes napiműködésének biztosítása
• ügyfélszolgálati feladatok ellátása, az irodába betérő ügyfelek kérése-
inekmegoldása
• ügyfelek által feladott hirdetések felvétele
• a kiadó tevékenységéhez kapcsolódó szervezési és adminisztratív fel-
adatokban való aktív részvétel,
• az értékesítési vezető, a lapigazgató és a tanácsadók napi szakmai
munkájának adminisztratív támogatása

AmitÖntől várunk
• hasonló területen szerzett 1-2 éves tapasztalat,
• magas szintű EXCEL,WORD felhasználói alkalmazás,
• feladatok fontossági sorrendje felállításának képessége,
• kiváló problémamegoldó-képesség,
• ügyfélközpontú gondolkodás,
• pontos, precízmunkavégzés, felelősségteljes hozzáállás,
• optimista, vidám, energikus, és segítőkész attitűd,
• jó kommunikációs- és kapcsolatteremtő képesség,
• dinamikus, nyitott személyiség,
• legalább középfokú - elsősorban gazdasági - végzettség

AmitÖnnekkínálunk
• alkalmazotti foglalkoztatás,
• szakmai fejlődési lehetőség egy piacvezetőmédiavállalatnál,
• a hirdetési, kiadói szakmamegtanulásának lehetősége,
• versenyképes bér

Munkavégzéshelye: Érd, Szabadság tér 12.

Jelentkezés
Amennyiben felkeltettük érdeklődését kérjük, hogy fényképes ön-
életrajzát - Érd/Irodavezető megjelöléssel - szíveskedjen elküldeni
aplthrpartner@gmail.com címre.

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

ÜZLET, IRODA

Érd központjában 120 nm-es üz-
let hosszú távra kiadó. Telefon:
06-20/9-537-866.

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 43
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OKTATÁS
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MASSZŐRKÉPZÉSEK

ÁR
AK
: Svéd frissítő test masszázs: 35.000 Ft

Talp reflex masszázs: 38.000 Ft
Nyirok masszázs: 38.000 Ft

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

indulnak Érden február elejétől.
MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon és az uniós

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

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

ÁLLÁST KÍNÁL

Műanyagfeldolgozó üzembe
3 műszakos munkarendbe

férfi gépkezelőt
felveszünk.

XXX II. kerület, Ipari Park
Tel: 06-1-207-5389,

E-Mail: recyclen@recyclen.hu
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

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

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

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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KONTÉNER

43
76

56

Keresünk
vendéglátóipari munkást

érdi telephelyünkre,
betanítás helyben.

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

info@befalobill.com
Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CNC CSISZOLÓPOLIROZÓ
munkakörbe.

KÖVETELMÉNYEK:
• erkölcsi bizonyítvány

• egészségügyi alkalmasság

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-451KÉPESLÁSZLÓ

Mobil: 06-30/498-2590

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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A Kludi Szerelvények Kft.
BETANÍTOTT

MUNKATÁRSAKAT KERES
az alábbi munkaterületekre többműszakos

munkarendbe:
FORGÁCSOLÓGÉPEK

KEZELÉSÉRE
Érdeklődni telefonon:

06-20/376-0881 SKOLITS RÓBERT

ÖNTÖDEI GÉPEK
KEZELÉSÉRE.
Érdeklődni telefonon:

06-30/856-9798KOÓSCSABA 43
76
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Autókereskedés keres jogosít-
vánnyal rendelkező, németül
társalgási szinten beszélő mun-
katársakat. Jelentkezés önélet-
rajzzal: contador@citromail.hu

Szakképzett vagy érettségizett
eladónőt sportruházati boltba
felveszünk. Tel.: 06-23/362-486.

VÁLLALKOZÁS

Fakivágás, Faápolás,
sövénynyírás.

Igény szerint szállítással!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 43
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923

43
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ÁLLÁST KERES

Megbízható hölgy heti 1 alka-
lommal takarítást vállal. Tele-
fon: 06-70/659-03-86.

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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INGATLAN

Érden eladó 150 négyszögöles
építési telek bekerítve, villany-
víz-csatorna a telken, 20 nm
lakható házzal. 06-30/352-1993

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.

23apróhirdetés  | 2017. február 1. |
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Együtt a bukovinai székelyek

Kosaras bál a hétvégén
A civil szervezetekre vonatkozó rendelet értelmében a 
civil csoportok – függetlenül attól, hogy milyen céllal 
szerveződtek – nem részesülhetnek támogatásban, ha 
nem kötődnek jogi személyhez. A Bukovinai Székely 
Népdalkör eddig önállóan végezte tevékenységét, de a 
rendelethez alkalmazkodva nemrégen csatlakozott a 
Bukovinai Székely Egyesülethez, amit többségében a 
kör tagjai hoztak létre 2014-ben.

Így a szervezeti háttér 
már korábban is megvolt, 
ám most érkezett el az a 
pont, amikor a 45 éves asz-
szonykórus feladta önállósá-
gát, s hivatalosan is csatla-
kozott az egyesülethez. Do-
mokos Gyula, az egyesület 
elnöke az Érdi Újságnak 
nyilatkozva elmondta: saj-
nálatos, hogy sokan félreért-
hették ezt az új helyzetet. A 
napokban ismerősei azt fir-

tatták, igaz-e, hogy meg-
szűnt a népdalkör? Mások az 
egyesület „széteséséről” 
hallottak kósza híreket.

Domokos Gyula úgy vélte, 
ideje tiszta vizet önteni a po-
hárba! Kiemelte: mind a Bu-
kovinai Székely Egyesület, 
mind pedig a Bukovinai Szé-
kely Népdalkör továbbra is 
működik, de immár együtt, 
egy szervezetben folytatják 
tevékenységüket. Hozzáfűz-

te: az viszont igaz, hogy 
Kóka Rozália lett a kórus 
vezetője. Bartha Viktória, 
aki az utóbbi években szá-
mos újítással, igen sikeresen 
vezette a népdalkört, idén 
ezt a feladatot átadta az ala-
pítónak, aki közel négy évti-
zeden át volt a népdalkör 
karnagya és kiváló irányító-
ja. A népdalkör tagjai na-
gyon örülnek, s úgy tűnik, a 
pár éves szünet után Kóka 
Rozália is lelkesen, rengeteg 
új ötlettel és tervvel vette 
vissza a kórusvezetést.

Ettől az esztendőtől kez-
dődően a Bukovinai Székely 
Egyesület nevéhez fűződik a 
hagyományos, egyik legré-
gebbi érdi mulatság, a buko-
vinai székely kosaras bál 

megszervezése. Eddig a Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-
pont vállalta fel ezt a felada-
tot, mostantól az egyesület 
tagjai gondoskodnak a sok-
éves hagyomány megőrzésé-
ről és folytatásáról.

– Aggodalomra tehát 
nincs ok – hangsúlyozta Do-
mokos Gyula –, hiszen a nép-

dalkör sem szűnt meg és a 
bukovinaiak báljára is válto-
zatlanul sor kerül ezen a hét-
végén a kultúrházban. 
Egyetlen újdonságra azon-
ban számítani kell a vendé-
geknek: idén nem Illés Anti 
és zenekara, hanem a Kara-
ván együttes húzza majd a 
talpalávalót.  BE

A tizenötödik bál

Meg kezdődött a farsangi szezon
Az Érdi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat idei évindító 
programja egyben az érdi bálok nyitánya is lett. Váro-
sunkban a rác bállal vette kezdetét az idei farsangi sze-
zon. A hétvégén telt házas, fergeteges hangulatú rendez-
vénybe csöppentünk a Finta Rendezvényházban.

Mint minden esztendőben, 
idén is gazdag hagyomány-
őrző kulturális programmal 
teremtettek vidám hangula-
tot a rác bál szervezői. A ren-
dezvényen mindig nagy 
hangsúlyt helyeznek a mu-
latság bevezető műsorára, 
mert a vendégek ezen ke-
resztül ismerhetik meg a 
horvát hagyományokat és 
szokásokat.

Elsőként a 2012-ben ala-
kult érdi Igraj kolo hagyo-
mányőrző tánccsoport lépett 

a színpadra, s mint fennállá-
suk óta minden évben, idén 
is vadonatúj koreográfiával 
lepte meg a közönséget. Az 
Ercsiből érkező Jorgovani 
népdalkórus délszláv dalo-
kat énekelt, majd a Népek 
Tánca vetélkedőn arany mi-
nősítést elért, népszerű Zo-
rica néptáncegyüttes bunye-
vác táncokat mutatott be. A 
nagyszerű prdukciók hamar 
felpezsdítették a hangulatot, 
sokan alig várták már, hogy 
bekapcsolódhassanak a lel-

kes néptáncosok által meg-
kezdett, s egyre hosszabban 
gyűrűző körtáncba. Ettől 
kezdve a Podravka Band 
szolgáltatta a talpalávaló 
muzsikát. A felsőszentmár-
toni népi zenekar kibővített 
létszámmal érkezett Érdre, 
hogy az autentikus horvát 
zene mellett a tánc- és mula-
tós zenével emeljék a bálo-
zók jókedvét.

A nemzetiségi mulatságra 
nemcsak az Érden és a kör-
nyékén élő horvátokat, ha-
nem mindenkit szívesen lát-
tak a szervezők, hiszen a 
hagyományok tisztelete és a 
vendégszeretet a barátkozá-
sok előtt is megnyitja a lehe-
tőséget. Évről évre egyre 

több a rácokkal rokonszen-
vezők száma, de a leszárma-
zottak rokonsága, baráti 
köre is örömmel vesz részt a 
bálon, mert sokuknak évti-
zedeken át nem adatott lehe-
tőség arra, hogy a horvát 
hagyományokkal, viselettel 
és tánccal megismerkedje-
nek. Ugyanakkor rengeteg 
olyan vendég is érkezik a 
farsangi mulatságra, akik 
leginkább a fergeteges han-
gulatért kedvelik azt.

Az alaposan megpakolt 
batyukból előkerülő harap-
nivalók között gyakran akad 
kifejezetten rác recept alap-
ján készült étel és sütemény 
is. Az asztaltársaságok tag-
jai pedig szorgalmasan kí-
nálgatják egymást a finom-
ságokkal és a vidámító 
szomjoltókkal.

– Minden évben szívesen 
vagyunk itt, mert olyan ez a 
bál, mint egy nagy családi 

lakodalom. A szervezők gon-
dosan ügyelnek arra, hogy a 
rokonok vagy a baráti társa-
ságok egy asztalhoz kerülje-
nek, de az is előfordul, hogy 
régen látott ismerősök üd-
vözlik itt újra egymást s mu-
latnak egy jót – mondta la-
punknak egy mulatozó, aki 
csak annyit árult el, hogy 
egy közeli településről érke-
zett a barátaival.

A farsangozókat rengeteg 
tombolaajándék is várta, 
melyek számát dr. Aradszki 
András országgyűlési kép-
viselő, energiaügyért felelős 
államtitkár (Fidesz–KDNP), 
T. Mészáros András polgár-
mester, dr. Bács István al-
polgármester és még nagyon 
sokan gyarapították.

A bálozók vidám hangula-
ta és táncos kedve pedig 
csaknem virradatig kitar-
tott.

 BÁLINT Á.

Domokos Gyula: ideje tiszta vizet önteni a pohárba!

Új koreográ� ával lépett közönség elé az érdi Igraj kolo rác néptánc-
együttes

A táncparkettet pillanatok alatt ellepték a horvát körtánc „civil” rajongói


