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Fű, fa,
gally, falevél,
gyökér és tuskó

átvétele.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZöööööööld elszállítást vállalunk....
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Helyszín:
Csenterics Sándor út (Érd és
Százhalombatta határában,

a volt Benta telep).
Telefon:

06-20-9-150-779
Nyitva tartás:

H-P: 7-17h
Szombat: 8-17h
Vasárnap: 8-13h

Fű fa
Zöldudvar

márm

KARÁCSONYI
KEDVEZMÉNYEK!

ARANY -10%
EZÜST -20%

órajavítás, elem-,
szíjcsere helyben.
Érd, Interspar
Iparos u. 7.

moostost

MARCELL
ÉKSZER
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Érd, Budai út 26. hátsó üzletsor

Ha különleges csokoládét szeretne
ajándékozni, térjen be hozzánk!

Ajándékcsomag készítését
vállaljuk!

Stühmer és kézműves
szaloncukor kapható.

https://facebook.com/edesmenedekcsoki

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

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

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

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.
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H-P 8-16-ig, Szombaton: 8-12-ig.
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„Abból a rengeteg szeretetből adok vissza, ami körülvesz”
Interjú Szigeti Eszter énekes-dalszerzővel n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 45. szám    2017. november 22.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Érd i hölgy lett Pest megye szépségkirálynője
Tizenhat Pest megyei hölgy – köz-

tük két érdi – versengett a koronáért 
szombat este a törökbálinti művelő-
dési házban rendezett gálán, amely-
nek fővédnöke dr. Aradszki András 
államtitkár, térségünk országgyűlé-
si képviselője volt. Aradszki András 
köszöntőjében hangsúlyozta: a ver-
seny nemcsak a külső szépségről, 
hanem a természetes és harmonikus 
nőről, motivációról, belső tartásról, 
tehetségről, álmok megvalósításá-
ról szól. Az érdi Kerepesi Rékának 
ezen az estén minden bizonnyal va-
lóra váltak az álmai, hiszen az ő fe-
jére került a korona a Pest Megye 
Szépe szombati gáláján. Udvarhöl-
gyei Mészáros Petra (Cegléd) és 
Tóth Gabriella (Budakeszi) lettek. 
Arra a kérdésre, milyen tervei van-
nak a jövőre nézve, Réka elmondta: 
szeretne közreműködni abban, hogy 
a Pest Megye Szépe minél nagyobb, 
országos verseny legyen – azaz ki-
próbálná magát a „másik oldalon”.
 n 24. oldal

Minden forint a helyére kerül

Rendkívüli ülésen tárgyalta múlt kedden Érd köz-
gyűlése az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és 
-tisztítási Program 2006–2017-es pénzügyi elszámo-
lását. A teljes Pénzügyi Beszámolót lapunk 13–17. ol-
dalán közöljük.  n 3. oldal

Téli üzemmódba váltottak

Az ÉKFI megkezdte a téli felkészülést: kihelyezik a ho-
mokládákat, sószóró és hótoló berendezést szerelnek 
a teherautókra. A lakosságnak szintén érdemes gon-
doskodnia az autók téli felszerelése mellett az útszóró 
anyagokról is.  n 6. oldal

Búcsú az EHF-Kupától

A kupa harmadik selejtezőkörének visszavágója előtt 
hazai pályán kapott ki az FTC-től az ÉRD női kézilabda-
csapata, amely az Issy Paris ellen idegenben nem tud-
ta megtartani tízgólos előnyét, Szabó Edina pedig fel-
ajánlotta lemondását.  n 30. oldal

(Fotó: Boros sándor)
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.  SZABÓ BÉLA (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-827-3467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, a Parkvárosi 
Közösségi Házban, Bajcsy-Zsilinszky Endre 
u. 206–208.

CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT (MSZP–DK–
EGYÜTT) 
 06-30-986-8808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
Telefonon vagy e-mailen történő egyeztetés 
szerint.

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ (2030) 
 06-30-268-3852 
 csozik@csozik-szala.hu 
Telefonos megkeresés vagy e-mail alapján 
folyamatosan.

DR. HAVASI MÁRTA (MSZP–DK–EGYÜTT) 
 06-30-683-7509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint.

PULAI EDINA (JOBBIK) 
 06-70-374-8877 
 pulai.edina@jobbik.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

SZŰCS GÁBOR (MSZP–DK–EGYÜTT)
  06-70-362-1359
 szucsgabor.erd@gmail.com
Személyesen minden hónap második péntekén 17-20 óra 
között a Polgárok Házában. Telefonos megkeresés vagy 
e-mail alapján minden nap.

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

FODOR ENIKŐ, Ifjúsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn, telefonos vagy e-mailes egyeztetés alapján.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Minden forint a helyére kerül
Rendkívüli ülésen tárgyalta múlt kedden Érd közgyűlé-
se az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíz-
tisztítási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenysé-
géről, valamint az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési 
és -tisztítási Program 2006–2017-es pénzügyi elszámo-
lását. A közgyűlés egyhangúlag fogadta el a vagyonát-
adást, az elszámolás esetén a baloldali képviselők nem-
mel szavaztak.

– Meg kellett hoznunk a tíz 
éve folyó csatornázási prog-
ram lezárásához szükséges 
döntéseket. A beszámolók-
ból látható, hogy minden fo-
rintot arra költött a társulás, 
amire az adófizetők szán-
ták. Az ebből a pénzből létre-
hozott vagyont a törvények-
nek megfelelően az érdi ön-
kormányzat át tudja venni, 
és valóságosan is üzembe 
tudja helyezni. Szerettük 
volna a lehető legnagyobb 
nyilvánosság előtt lezárni a 
programot – nyilatkozta a 
közgyűlést követően lapunk-
nak Simó Károly alpolgár-
mester (Fidesz–KDNP).

– A baloldali ellenzék nem 
merte vállalni a felelőssé-
get: tíz évvel ezelőtt, mikor 
szintén a csatornázással 
kapcsolatban kellett sza-
vazni, kihúzták a szavazó-
gépet. Most, miután nem ta-
láltak érdemi fogást az elő-
terjesztésen, és kérdéseik 
nyomán kiderült, hogy lé-
nyegében el sem olvasták a 
beszámolókat, az elmúlt tíz 
évben született dokumentu-
mokat, illetve a vonatkozó 
törvényeket, botrányt pró-
báltak kelteni: távoztak a 
teremből. Azzal, hogy nem 
szavaztak, kiderült: nem 
merik vállalni a felelőssé-

get, nem merik azt mondani, 
hogy ez a beruházás mind-
annyiunk érdekében való-
sult meg, és ez a város és 
lakói számára jelentős fejlő-

dést hozott. Nem mertek 
sem igent, sem nemet mon-
dani, hanem kivonultak a 
teremből – hangsúlyozta az 
alpolgármester.

Arra a kérdésre, hogy visz-
szakapnak-e, és ha igen, 
mennyit, befizetett hozzájá-
rulásaikból a lakosok, Simó 
Károly elmondta: egyértelmű, 
hogy a befizetések azon ré-
sze, amire nem volt szükség a 
beruházásban, visszajár.

– Anélkül azonban, hogy 
a programot nem zárjuk le, 
nagyon nehéz választ adni 
arra, hogy mennyi pénzről 
van szó. Az elszámolás 
egyértelműen megmutatja, 
milyen forrásokból valósult 
meg a beruházás. Azokról 
a pénzekről, amelyekre 
nem volt szükség a prog-
ram során, nyilvánvalóan 
dönteni kell. A baloldali el-
lenzék azt sem látta át, 
hogy ehhez nyilvánvalóan 

szükség van a folyamat le-
zárására – mondta Simó 
Károly, megjegyezve: az 
elmúlt napokban zajló bi-
zottsági üléseken a balol-
dali képviselők feltették 
kérdéseiket, azokra részle-
tes válaszokat kaptak, és 
minden kimutatást a ren-
delkezésükre bocsátott az 
önkormányzat, így az ülé-
sen való viselkedésük célja 
a botránykeltés volt.

Az alpolgármester el-
mondta azt is: a csatornázá-
si program 2017-ben várha-
tóan végleg lezárul; Diósd és 
Tárnok önkormányzatának 
is el kell fogadnia az Érden 
most tárgyalt pénzügyi be-
számolót, és ezt követően a 
társulás a létrehozott va-
gyont át tudja adni a három 
társult önkormányzatnak. 
Ez a tervek szerint novem-
ber 30-áig megtörténik. Ezt 
követően lehet elindítani a 

17 ezer ingatlantulajdonos 
által létrehozott társulat 
végelszámolását, és szület-
het döntés arról, hogy mi tör-
ténjen azzal a – lakók által 
befizetett – összeggel, amit 
nem használtak fel a csator-
názás során. A társulást – 
amelynek tagjai nem a la-
kók, hanem a három önkor-
mányzat – nem számolják 
fel: a csapadékvíz-elvezetési 
programot is az Érd és Tér-

sége Szennyvízelvezetési és 
Szennyvíztisztítási Önkor-
mányzati Társulás valósítja 
meg, az útépítési és csomó-
pontépítési programmal 
együtt.

– Még egy fontos dologra 
szeretnék kitérni: a baloldali 
ellenzék részéről folyamato-
san azt a vádat kaptuk, hogy 
túl sok utat építettünk a csa-
tornázás során. Úgy gondo-
lom, aki ma Érden ezzel vá-
dolja a városvezetést, az 
nem érti az érdiek igényeit – 
zárta szavait Simó Károly.

A Jobbik támogatta az el-
számolás elfogadását.

– A pénzügyi bizottság 
legutóbbi ülésén tárgyalta 
és elfogadásra javasolta az 
előterjesztést. Ahogy ko-
rábban, úgy most is részle-
tes tájékoztatást kaptunk, 
áttekintettünk minden kér-
dést, és válaszokat is kap-
tunk felvetéseinkre. A csa-
tornázási programot na-
gyon fontosnak tartom, hi-
szen hihetetlen mennyisé-
gű szennyvíztől szabadít 
meg minket. Egy komoly 
kutatás-fejlesztési progra-
mon keresztül arra is van-
nak törekvések, hogy a ke-
letkezett szennyvíziszapot 
egy különleges komposztá-
lási technológiával haszno-
sítsák, ezzel kapcsolatban 
is tájékoztatást kaptunk 
ma a közgyűlésen – mondta 
lapunknak Pulai Edina 
képviselő.

A teljes Pénzügyi Beszá-
molót lapunk 13–18. oldalán 
közöljük.

QQ ÁdÁm Katalin

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program  
műszaki tartalma és a hozzárendelt költségek (Ft)

Érd Diósd Tárnok Összesen

1.  Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó 
beruházások 3 702 863 989 507 826 668 535 353 880 4 746 044 537

2.  Szennyvízcsatornahálózat-építés, úthelyreállí-
tás és szervizútépítés 20 174 235 206 3 053 296 897 2 167 301 453 25 394 833 556

3.  Köztéri átemelők építése és szaghatás elleni 
védelem 1 370 131 199 199 513 124 125 860 839 1 695 505 162

4.  Pénzügyi költségek (kötvénykamatok, 
finanszírozási költségek 2008–2017) 467 898 406 6 578 677 5 871 877 480 348 960

5.  Projekt megvalósításához kapcsolódó 
szolgáltatások 1 412 219 069 203 904 222 181 283 108 1 797 406 399

MINDÖSSZESEN (1–5) 27 127 347 870 3 971 119 588 3 015 671 156 34 114 138 613



4 | 2017. november 22. |    interjú

Érd Megyei Jogú Város hetilapja • A Maraton Lapcsoport tagja • Impresszum:
Lapigazgató: Kiss Béla  Főszerkesztő: Heffler György  Felelős szerkesztő: Fekete Zoltán  Szerkesztőség elérhetőségei: 2030 Érd, Szabadság tér 12. Tel.: 23/520-117  
e-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu  Kiadja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft.  Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók  
Kiadó elérhetőségei: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., e-mail: maraton@maraton.hu Nyomdai munkák: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum, Veszprém, Házgyári út 12.  
Felelős vezető: Horváth Gábor Megrendelés száma: É 045/2017 A lap ingyenes • Megjelenik 25 300 példányban. • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft. 
A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot az olvasói levelek tartalmának szerkesztésére és közlésére.

Dal lammá vált vágyak
Bár a ritmikus sportgimnasztikában is ígéretes tehet-
ség volt, sőt hétévesen német országos bajnokságot is 
nyert labdagyakorlatban, végül mégsem a sport, hanem 
a zene lett a hivatása. Közel egy évtizede látjuk, halljuk 
őt érdi rendezvényeken énekelni, számos jótékonysági 
fellépést is vállal. Nemrégen Dallammá válva címmel 
jelent meg első lemeze, ami Érdikum lett. Szigeti Esz-
terrel beszélgettünk.

n  Bálint Edit

– Miként került kapcsolat-
ba a zenével?

– Szüleimnek köszönhe-
tem, hogy már kicsi gyer-
mekkoromban fogékony let-
tem a muzsikára. Nagyon 
élveztem például, amikor 
apukám gitározott és éne-
kelt nekünk. Olyannyira fel-
tűnő volt ez irányú érdeklő-
désem, hogy az Óbudai Zic-
hy-kastélyban működő ze-
neoviba írattak be. Dr. Mi-
hály Dénesné Márti nénihez 
jártam, aki akkor már a Ko-
dály-módszer nagyon híres 
tanítójaként volt ismert. De 
az iskolát már nem itthon 
kezdtem, mert a szüleim az 
akkori NDK-ban vállaltak 
munkát, így Merseburgba 
költöztünk. Szerencsére, ott 
sem szakadtam el teljesen a 
zenétől, kiderült ugyanis, 
hogy a ritmikus sportgim-
nasztika is megy nekem, rá-
adásul, nem kis büszkesé-
gemre, első osztályos ko-
romban labdagyakorlatban 
– magyarként – német orszá-
gos bajnok lettem!

– Ha ennyire tehetséges 
volt, miért hagyta abba?

– Tulajdonképpen folytat-
hattam volna úgy is, hogy 
pár év múlva hazaköltöz-
tünk Németországból, de 
egy ismeretlen eredetű vese-
betegségem lett, ami miatt 
gyakran kerültem kórházba 
és a sok kezelés miatt háttér-
be szorult a sport. Szeren-
csére a betegség magától el-
múlt, valahogy kinőttem. De 
közben a sportgimnasztiká-
ból is „kigyógyultam”, a zene 
viszont megmaradt. Harma-
dikos voltam, amikor Érdre 
kerültünk, így a helyi zeneis-
kolában folytathattam a ta-
nulmányaimat. Az volt a vá-
gyam, hogy zongorázni ta-
nuljak, mert a nagypapám 

is, aki egyébként nagyon jó 
nótaénekes volt, zongorán és 
harmonikán is játszott és mi 
gyerekek sokat „pötyög-
tünk” a zongoráján, amit cu-
darul élveztem. A zeneisko-
lában azonban túljelentke-
zés volt zongorára, ennek 
köszönhetem, hogy megta-
nultam gitározni, aminek 
óriási hasznát veszem ma a 
fellépéseimen.

– Miként élte meg gyer-
mekként a külföldi éveket?

– Igazi kaland volt szá-
momra az az időszak, mert a 
szüleim is így készítettek fel 
a változásokra. Persze, 
azért idővel hiányoznak a 
megszokott dolgok, legin-
kább a nagyszülők közelsé-
ge meg a kis barátaim. Vi-
szont szerencsés természet-
tel áldott meg a Teremtő, ki-
váló az alkalmazkodó ké-
pességem. Könnyen barát-
kozom, a kortársaim közt 
többnyire én voltam a hang-
adó, hiszen nagyon szeretek 
beszélgetni, viccelődni, így 
aztán nem jelentett gondot a 
beilleszkedés. Az idegen 
nyelvet is könnyen elsajátí-
tottam. Az első osztályos bi-
zonyítványomban az állt: 
bővebb a szókincsem, mint a 
született német gyermekek-
nek. Úgy vélem, ez annak 
volt köszönhető, hogy sok 
mesét, nép- és gyermekdalt 
hallgatva nőttem fel, és na-
gyon sokat beszélgettünk 
otthon, ezért az anyanyelvi 
szókészletem is átlagon felü-
li volt.

– Mikor döntötte el, hogy 
előadóművész lesz?

– Én már pici gyermekko-
rom óta arra vágytam, hogy 
énekes legyek. A családom-
tól tudom, hogy valahány-
szor megkérdezték tőlem, 
mi leszek, ha nagy leszek, 
csak annyit mondtam: Judit-

ka! Azt gondolták, talán van 
egy kis barátnőm az oviban, 
akinek tetszik a neve és va-
lamiért felnézek rá, mígnem 
rájöttek, hogy Halász Judit-
ra gondolok. Az általános 
iskolában ének tagozatos 
voltam, majd a budakeszi 
Nagy Sándor József Gimná-
zium német tagozatán foly-
tattam a tanulmányaimat, 
ahol Baráz József karnagy, 
a Stella Kamarakórus atyja 
volt az énektanárom. Foly-
ton emlékeztetett rá, hogy 
képeznem kell a hangomat, 
mert tehetséges vagyok. Jó 
– gondoltam, ezt már gyer-
mekkoromtól mondogatják 
nekem. Ő azonban cseleke-
dett is, beajánlott Nemessá-
nyi Évához, az Új Színház 
korrepetitorához, aki nyolc 
évig tanított. 

– Hány éves volt ekkor?

– Tizennyolc voltam és 
zenei berkekben köztudott, 
hogy ebben a korban alap-
vetően még nem ajánlott a 
hangképzés elkezdése, de 
én vakon megbíztam Józsi 
bácsi ráérzésére és bevál-
laltam. Aztán az érettségi 
után az Etűd konzervatóri-
umban végeztem el az ének 
szakot. Ezt követően – kissé 
naivan – úgy képzeltem, lé-
tezik olyan intézmény, ahol 
azt tanulhatom, amit én sze-
retnék. De ilyen iskola saj-
nos nincs, ezért nem men-
tem főiskolára, amit ma már 
néha bánok, mert vannak 
helyzetek, amikor jól jönne 
az a bizonyos „papír”, talán 
több lehetőség nyílna meg 
előttem... Persze, ezt inkább 
most látom be, akkoriban – 
tapasztalat híján – nem így 
gondoltam. Mégsem tehet-
tem meg, hogy besétálok 
egy színházba, hogy itt va-
gyok, énekelnék a színpa-
don! Legendák ugyan kerin-
genek arról, hogy Sárdy Já-
nos így került be az Opera-
házba, de a legendák kora, 
mint tudjuk, lejárt. Szeren-
csére egyre inkább lekötöt-
tek a fellépéseim, már kez-
detektől fogva rengeteg fel-
kérést kaptam. Természete-
sen, az énektanulást sem 
hagytam abba, ez a mai na-
pig is tart. Hatodik éve 

Gyapjas Tibor, az Operaház 
egykori baritonistája képe-
zi a hangomat. Nem dicsek-
vésként, de örömmel mond-
hatom, már operaáriákat is 
énekelek. Persze korántsem 
azt jelenti, hogy máris ope-
raénekes lettem, de jó érzés, 
hogy erre is képes vagyok, 
mert úgy tartom, ha valaki 
tehetséges valamiben, pró-
bálja meg azt a lehető leg-
magasabb szintre fejleszte-
ni. Ezért tartom szükséges-
nek a folyamatos szakmai 
képzést.

– Hogyan találják meg a 
felkérések?

– Mint említettem, társa-
sági lény vagyok, rengete-
gen ismernek a városban, 
így az első szerepléseimet 
Érdnek köszönhetem. A 
konzervatóriumban ismer-
tem meg Varga Zoltán zon-
goristát, aki jazz tanszakon 
végzett. Kiderült, hihetetle-
nül kifinomult érzékkel tud-
ja kísérni az éneklésemet, 
kiváló az összhang közöt-
tünk, így együtt kezdtünk el 
dolgozni és együttműködé-
sünk a mai napig töretlen. 
Közös vállalkozás lett a mu-
zsikálásból, így már magam 
is kerestem a lehetőségeket 
a szereplésre, de őszintén 
örülök annak, hogy jóval 
többször kapok felkérést, 
mint ahányszor magam 
ajánlkoznék fel. Annál is in-
kább, mert bármilyen fur-
csán hangzik is, nem tudom 
magam „jól eladni”. Hiába 
vagyok a magánéletben rop-

pant kommunikatív, azért 
az üzleti élet egészen más.

– Mit szeret énekelni?

– Kezdetben a népszerű 
operettek, sanzonok és kup-
lék mentek. Mivel én alapve-
tően a magyar zenét szere-
tem – amit a családomból 
hozok magammal –. a nagy 
nyilvánosság előtt is szíve-
sen énekelem azokat. Ez 
alatt nem csak a klasszikus- 
és népzenét, hanem az ope-
rett- és örökzöld slágereket, 
táncdalokat is értem.

– Miként találtak önre a 
gyermekdalok?

– Ez azért érdekes, mert 
nem én akartam gyermek-
műsorokkal fellépni. Igaz, 
hogy a mai napig rajongok 
Halász Juditért, kívülről tu-
dom valamennyi dalát, de 
nem jutott eszembe, hogy én 
ezekkel színpadra lépjek, 
mígnem egy fiatal anyuka 
azzal keresett meg, hogy 
szeretne Érd közelében egy 
zenebölcsődét beindítani és 
rám gondolt, hogy esetleg 
kedvem lenne ebben részt 
venni. Elismerem, kezdetben 
igencsak szkeptikus voltam, 
nem bíztam abban, hogy ez 
valóban működni fog. Ugyan 
ki akarná ilyen bölcsibe írat-
ni a csöppségét? Szerencsé-
re, mások nem így véleked-
tek, mert közel tíz évig csi-
náltuk. Eközben a felnőtt 
műsorok is megsokasodtak 
és nekem már megterhelő 
volt mindkettőt folytatni. Vi-

„Abból a rengeteg szeretetből adok vissza, ami körülvesz”

53
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szont ebből az elfoglaltsá-
gomból lettek azok a gyer-
mekműsorok, amelyekkel 
fellépéseket is vállalhatunk, 
tehát gazdagodott a kínála-
tunk.

– Már saját szerzeményei 
is vannak. Mi indította dal-
szerzésre?

– Őszintén szólva, ezt sem 
terveztem. Bár gyermekko-
romban még eljátszottam a 
gondolattal, meg kamaszko-
romban – mint sokan mások 
is – írogattam néha verset. 
Mégis, a dalszerzésről úgy 
vélekedtem, hogy abban 
Sztevanovity Dusán és Bró-
dy János a csúcs. Ugyan, hol 
lennék én hozzájuk képest? 
Mígnem anyukám 55-ik szü-
letésnapjára készülve, nem 
volt semmilyen eredeti ötle-
tem, amivel meglephetném 
őt. Végül írtam neki egy dalt, 
amivel úgy-ahogy meg is vol-
tam elégedve, azt viszont 
sejtettem, hogy élőben nem 
fogom tudni elénekelni, mert 
közben biztosan gombóc lesz 
a torkomban, túlságosan el-
érzékenyülök. Ezért felvétel-
ről hallgattattam meg vele, 
de a második sorától végig 
zokogtuk mindketten.

– Azóta már egy lemezre 
való szerzeménye lett. Mi-
ként születtek?

– Teljesen váratlanul. 
Olykor a házi munka közben 
ötlik fel bennem egy sor, egy 
dallam. Úgy tapasztaltam, 
hogy ez „beprogramozva” 
nem is működik, de a lehető 
legváratlanabb helyzetek-
ben a legváratlanabb dolgok 
jutnak eszembe. Néha csak a 

refrén születik meg, a dal 
csak később áll össze. Ha 
kínkeservesen, gyötrődve 
íródna, sosem lenne belőle 
dal! Előfordul, hogy a dal-
lamra írom a szöveget, de 
gyakoribb a verssorokra írt 
zene. Ettől persze, még nem 
tartom magam zeneszerző-
nek, de jó érzés nekem, hogy 

ezek az én lelkemből szület-
nek, igazán „eszteresek”. 
Legutóbb a testvérem eskü-
vőjére készült a Hugi bugi 
című dalt, amit a Kingáról 
készült, addigi életét bemu-
tató fényképalbum ihletett.

– Úgy tudom, Halász Ju-
ditot is meglepte egy dallal. 
Miként fogadta?

– Erre nagyon büszke va-
gyok, mert a művésznő őszin-
te örömmel fogadta el a szer-
zeményem. Tavaly novem-
berben személyesen nyújt-
hattam át neki, amikor épp 
Érden volt koncertje. Igen-
csak megilletődött, pedig ő 

már megszokhatta, hogy a 
közönsége oda van érte! 
Meggyőződésem, hogy a leg-
több nebuló hozzám hasonló-
an „Juditka” szeretne lenni, 
ha felnő – a művésznő mégis 
megilletődött attól a gesztus-
tól, hogy egy dalt kapott aján-
dékba. Később meg én hatód-
tam meg, amikor egy héten 

belül jelentkezett, hogy meg-
köszönje és elmondja, meny-
nyire tetszik neki. Számomra 
ekkor vált igazán valóra az 
álmom, egy kicsit valóban 
„Juditka” lettem.

– Az első Varga Zoltánnal 
felvett lemezük Bíró András 
megzenésített verseiből szü-
letett. Hogyan került kapcso-
latba a költővel?

– András bácsit 2000-ben 
egy városi Ki mit tud? verse-
nyen ismertem meg szemé-
lyesen. Én versenyző voltam, 
ő meg a zsűri elnöke. Külön 
kiemelte az értékelés során 
a tiszta és érthető szövegű 

éneklésemet. Aztán baráti 
kapcsolatba kerültünk. A 
Dallammá válva című leme-
zünkre tíz, általunk megze-
nésített költeménye került, a 
tizenegyedik dal ráadás, 
amit én írtam hálaképpen a 
csodálatos verseiért. Sajnos 
akkor már betegsége miatt 
nem tudott eljönni a lemez-

bemutatóra, ezért neki első-
ként, otthonában adtuk elő a 
lemez tartalmát. A végén, 
miután elhangzott az „And-
rás bácsi, hozzád száll az 
ének sok szép versedért” 
kezdetű dalom, a csaknem 
94 éves, súlyos betegségtől 
elgyengült író meghatódva 
pattant fel a fotelből, majd 
persze egyből vissza is ros-
kadt, de ha tehette volna, 
odafutott volna hozzám, 
hogy megöleljen...

– A lemezt, megjelenése 
után Érdikummá választot-
ták, de készült még egy kü-
lönleges megzenésítés, amit 
Misztérium címmel mutat-

tak be idén januárban. Ez a 
produkció miként jött létre? 

– Szabó Aida, aki elvégez-
te a budhista egyetemet, s a 
„Jampa Drolma” költői nevet 
kapta, ami békességet je-
lent, váratlan kéréssel kere-
sett meg. Elmondása szerint 
sok éve érlelődött benne, 
hogy a magyarság ősi vilá-
gában elmerülve jelenítse 
meg versbe foglalt gondola-
tait. Nagyon érdekes költe-
ményei születtek ebből az 
időszakból, s arra kért ben-
nünket, hogy zenésítsük meg 
az ősi világot idéző verseit. 
Az előadás végül igazi, sike-
res monodráma lett. A nyá-
ron megszületett ennek a 
második része is, abból is 
készül majd egy bemutató.

– Számos jótékonysági 
fellépés is belefér az életébe. 
Mi vezérli ilyenkor?

– Vannak az életben olyan 
helyzetek, amikor lehetőség 
nyílik arra, hogy abból a te-
hetségből, amivel a jó Isten 
engem megajándékozott, az 
emberek szeretete által va-
lamicskét vissza is tudjak 
adni neki. A jótékonyság 
ilyen. Énekesként persze a 
fellépésekből élek, de bizo-
nyos esetekben a szív felülír-
ja a pénzt, aminek manap-
ság egyébként is – vélemé-
nyem szerint – túlpozicionált 
szerepe van a világunkban. 
Ilyenkor azt tehetem, ami 
számomra is boldogságot 
nyújt és ezt adott esetben, 
egy nemes célért tiszta szív-
vel, igaz lélekkel teszem. Ab-
ból a rengeteg szeretetből 
adok vissza, ami körülvesz. 
Ezért jótékonykodom.

Bíró András születésnapi köszöntőjén Varga Zoltánnal
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Rom ics László nyomában
November 24-én 13 órakor új emléktáblát avatnak Ér-
den a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben, 
ahol magáról a névadóról helyeznek ki egy dombormű-
vet a család kezdeményezésére. A néhai professzor 
nevét 2011 óta viseli az intézmény, mégis sokan nem 
tudják, hogy ki volt ő.

Dr. Romics Imre profes�-
s�or, a Semmelweis Egye-
tem urológiai klinikájának 
egykori iga�gatója lapunk-
nak elmondta, régi érdi 
családnak s�ámítanak, 
testvéreivel e�er s�állal kö-
tődnek a városho�.

Bátyja 1956-ban ke�dte 
meg egyetemi tanulmánya-
it a Budapesti Orvostudo-
mányi Egyetemen. Itt s�er-
�ett orvosi diplomát 1962-
ben. Ennek megs�er�ése 
után a� egyetem III. s�ámú 
Belgyógyás�ati Klinikájá-
nak munkatársa lett. Itt 

1982-ig dolgo�ott előbb ad-
junktusi, majd docensi be-
os�tásban. Ekkor lett a� 
ORFI iga�gatóhelyettese, 
valamint belgyógyás�ati 
os�tályának ve�etője. 1985-
ben viss�atért a� egyetem-
re, ahol ismét a III. s�ámú 
Belgyógyás�ati Klinikán 
dolgo�ott, immár tans�ék-
ve�ető egyetemi tanári be-
os�tásban. A klinikát 2006-
ig ve�ette. 1988-ban a� 
egyetem rektor-helyettesé-
vé válas�tották, e tis�tségét 
1991-ig töltötte be. 1996-ban 
a� egyetem rektora lett há-
rom éves idős�akra. Kö�-
ben Kútvölgyi Klinikai 
Tömb megbí�ott főiga�ga-
tójává neve�ték ki. 2006-
ban „professor emeritus” 
címet kapott.

1976-ban védte meg a 
kandidátusi, 1994-ben aka-
démiai doktori érteke�ését. 
A� MTA Klinikai I. s�ámú 
Bi�ottságának lett tagja. 
Akadémiai doktori foko�a-
tának megs�er�ése után 
egy évvel a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levele�ő 
tagjává, 2001-ben pedig 
rendes tagjává válas�tot-
ták. 2002-ben a� Orvosi Tu-
dományok Os�tálya elnök-
helyettese, majd 2008-ban 
elnöke lett. Utóbbi tis�tsé-
géből adódóan a� MTA el-
nökségének tagja. Akadé-

miai tis�tségei mellett a 
Belgyógyás�ati S�akmai 
Kollégium elnöke, a Ma-
gyar Belgyógyás� Társa-
ság elnökségi tagja. Több 
éven keres�tül ve�ette a 
Magyar Arterios�klerosis 
Társaságot, aminek később 
tis�teletbeli elnökévé vá-
las�tották. 2003 és 2005 kö-
�ött a Magyar Orvostársa-
ságok és Egyesületek S�ö-
vetsége elnökeként tevé-
kenykedett. 

Romics Imre kérdésre fe-
lelve elmondta, nagy hatás-
sal volt rá testvére, példa-
képként gondolt rá, ő is mi-
atta lett orvos. A dombormű 
kihelye�éstől a�t remélik, 
hogy sokkal több érdi fogja 
tudni, hogy ki volt Dr. Ro-
mics Lás�ló. n BNYH

Dr. Romics László (1936-2011) érdi születésű Széchenyi-díjas or-
vosprofesszor, a magyar belgyógyászat meghatározó alakja. A 
Magyar Tudományos Akadémia Rendes Tagja. A Semmelweis 
Egyetem Rektora.

Teát osztottak a fiatalok
Meleg teával kínálták a járókelőket a városközpontban 
az Érdi Fidelitas önkéntesei múlt pénteken. Mintegy ti-
zenöt liter teát főztek és osztottak szét az Európa sétá-
nyon, a didergő járókelők örömére.

A� Érdi Fidelitas tagjai 
több akciót is s�erve�tek a 
kö�elmúltban: virágot ültet-
tek, játs�ótéri es�kö�öket 
újítottak fel, lombot seper-
tek. Legutóbb, múlt pénte-
ken, teát os�tottak a járóke-
lőknek a városkö�pontban. 
Mint Riebel Zsófia elnök a� 
Érdi Televí�iónak elmondta, 
fontosnak tartják, hogy a� 
idősebbek lássák: a fiata-
labb koros�tály is s�eretne 
tenni a kö�össégért.

A teaos�tást valós�ínűleg 
a hideg beálltával megismét-
lik majd. Ami bi�tos, hogy 
december 1-jén a� Európai 
Hulladékcsökkentési Héthe� 
kapcsolódva tartanak ren-
de�vényt a csapví�fogyas�-
tás előnyeiről és annak kör-
nye�etvédelmi hatásairól, a 

december 3-ai Adventi forga-
tagon pedig idén is tartanak 

jótékonysági süteményvá-
sárt a Fidelitas önkéntesei, s 
ahogy a� elmúlt két évben, 
úgy idén is a kárpátaljai fia-
talok megsegítésére fordít-
ják a befolyt öss�eget.

 (Forrás: erdmost.hu)

Tél i üzemmódba váltottak
Az ÉKFI megkezdte a téli felkészülést: feltöltik és kihe-
lyezik a homokládákat, sószóró és hótoló berendezést 
szerelnek a teherautókra. A lakosságnak is érdemes 
gondoskodnia azt autók téli gumija, felszerelése mellett 
az útszóró anyagokról is.

A hóügyeleti idős�ak no-
vember 15-én indult, és már-
cius 15-ig tart a� ÉKFI-nél. 
Mint Més�áros Mihály inté�-
ményve�ető elmondta, a hó-
ügyeleti terv elkés�ült, a� il-
letékes önkormány�ati bi-
�ottság elfogadta, és a hideg 
beálltával folyamatosan fi-
gyelik a� időjárás-előrejel-
�ést, hogy mikor van s�ük-
ség beavatko�ásra. A� éjjel-
nappali kés�enlétet, telefon-
ügyeletet, illetve a tényleges 
munkavég�ést ugyanis csak 
ekkor rendelik el.

A� előkés�ületeket már 
megke�dték: a homoks�óró 
ládákat feltöltik, kihelye�ik, 
platós teherautóikra sós�ó-
ró, illetve hótoló berende�ést 
s�erelnek. Mint Més�áros 
Mihálytól megtudtuk, hat út-
vonalon hat sós�óró teherau-
tó kö�lekedik majd s�ükség 
esetén, és hat-hét kisteher-
autó (ké�i sós�órással) tud 
besegíteni a mellékutcák ta-
karításába.

A síkosságmentesítést 
úgy vég�ik, hogy a homokot 
és a sót kalcium-klorid oldat-
tal keverik – így csökkenteni 
tudják a fagyáspontot. A 
dís�burkolatot csak kalci-
um-kloriddal s�órják.

Érdemes otthonra is idő-
ben bes�ere�ni a� úts�óró 
s�ereket – tavaly, mikor a tél 
rendkívül hideg volt, és sok 
volt a jegesedés, pillanatok 
alatt elfogytak a boltok pol-
cairól. Sokan próbáltak a� 
ÉKFI-től úts�óró sót bes�e-
re�ni, de – mint a� inté�-
ményve�ető hangsúlyo�ta – a 
kö�terület-fenntartónál nem 
vásárolhatók ilyen s�erek.

A téli hóügyelet volt a� 
egyik témája a múlt s�erdai 
polgármesteri sajtótájéko�-
tatónak is. T. Més�áros And-
rás elmondta: Érden elős�ör 
a fő kö�lekedési útvonalakat 
tis�títják, síkosságmentesí-
tik, e�t követik a� as�falttal 
burkolt utak. A polgármes-
ter felhívta a lakosság fi-
gyelmét, hogy konyhasóval 
ne s�órják a kerti dís�burko-
latot, mert felmarja. Kalci-
um-klorid alkalma�ásával 
nemcsak a burkolatot kímél-
jük, hanem a környe�etet, 
kertünk növényeit is védjük.

A Magyar Kö�út Zrt. is 
kés�ül már a télre: mint s�i-
gets�entmiklósi sajtótájé-
ko�tatójukon elhang�ott, a 
nyolc megyei mérnökségen 
0-24 órás ügyeleti s�olgálat-
ra álltak át a s�akemberek. 

A megyében kö�el három-
s�á� munkatárssal, 85 só-
s�óróval és hóekével fels�e-
relt nehé�gépjárművel, va-
lamint 16 rakodógéppel ké-
s�ültek fel a téli feladatok 
ellátására. A társaság csak-
nem 17 e�er tonna úts�óró 
sóval, valamint s�intén 
nagy mennyiségű egyéb sí-
kosságmentesítő anyaggal 
várja a telet. A megelő�ésre 
is nagy hangsúlyt fektet-
nek: a�okon a s�akas�okon, 
ahol nagyobb eséllyel for-
dulnak elő hófúvások, meg-
ke�dték a hófogórácsok és 
-hálók kihelye�ését is.

Felhívták a figyelmet 
arra, hogy folyamatos hava-
�ás esetén egy-egy úts�a-
kas�ra többs�ör is viss�a 
kell térniük a gépeknek, ám 
e�ek fordulóköre akár két 
óra is lehet. Ha folyamatosan 
hava�ik, ennyi idő alatt akár 
újabb 5–10 centiméternyi hó 
is hullhat a� útburkolatra. 
E�ért a Magyar Kö�út s�ak-
emberei arra kérik a jármű-
ve�etőket, hogy autójuk nyá-
ri gumijait még a tartós fa-
gyok előtt cseréljék át téli 
kö�lekedésre alkalmas ab-
roncsokra, uta�ás előtt pe-
dig feltétlenül tájéko�ódja-
nak a� aktuális útvis�o-
nyokról, hogy fel tudjanak 
kés�ülni a� esetleges las-
súbb haladásra vagy rendkí-
vüli hely�etekre.

Qn Á. K. – B. E.
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Úto n a nyugdíjprémium
A 2,75 millió nyugdíjas fele, akiknek bankszámlára 
érkezik az ellátás, már megkapta a nyugdíjprémiumot 
és a kiegészítő nyugdíjemelést is. A Magyar Posta már 
kézbesíti a járandóságot, tájékoztatott dr. Aradszki 
András energiaügyi államtitkár, Érd és a környék or-
szággyűlési képviselője az ÉRD TV Párbeszéd Extra 
című műsorában.

– A kormány többgenerá-
ciós országot épít, és fon-
tosnak tartja, hogy a jó gaz-
dasági teljesítményből a 
nyugdíjasok is tudjanak ré-
szesülni. Ők a megszokott 
nyugdíjon felül kiegészítő 
nyugdíjemelést, valamint 
nyugdíjprémiumot is kap-
nak, ami a 3,5 százalékot 
meghaladó gazdasági nö-
vekedésnek köszönhető – 
mondta Aradszki András, 
aki emlékeztetett arra, 
hogy a törvény szerint csak 
a nyugdíjkorhatárt betöl-
töttek lennének jogosultak 
a prémiumra, a kormány 
azonban nemrégiben úgy 
döntött, hogy mindenki 
megkapja, aki nyugdíjsze-
rű juttatásban részesül.

- Alapvető kérdés, hogy 
magunk döntsük el, kikkel 
szeretnénk együtt élni, kik-
kel szeretnénk, hogy gyer-
mekeink, unokáink együtt 
éljenek majd a következő 
évtizedekben – válaszolta 
kérdésre az államtitkár a 
helyi tévében. Aradszki fon-
tosnak nevezte, hogy a ma-
gyar kormány megkérdezi 
erről az emberek álláspont-
ját, és mindenkit arra kért, 
hogy november 24-ig küldje 
vissza a konzultációs íve-
ket. Hozzátette: aggoda-
lomra adhat okot, hogy „a 
demokráciájára oly büszke 
Európai Unióban” ilyen vé-
leményfeltárásra egyedül 
Magyarországon kerül sor. 
Ebben a kérdésben nem 
csak Magyarországon kel-
lene meghallgatni az embe-
rek véleményét, az unió 
minden tagállama akkor 

tenné helyesen, ha ugyan-
így kérdésekkel fordulna a 
saját polgáraihoz.

- Nem akarunk bevándor-
lóország lenni, ezért úgy 
gondoljuk, hogy Magyaror-
szágot meg kell védeni a 
„Soros-tervtől”, de Soros 
György elképzeléseit na-
gyon sokan támogatják az 
Európai Unió vezető politi-
kusai közül is – hívta fel a 
figyelmet az államtitkár.

A kormány korábbi ígére-
tével összhangban novem-
ber 1-jétől tovább emelke-
dik a mentőápolók, a men-
tőorvosok, a szakorvosok, 
az ápolók és a szakgyógy-
szerészek, összesen 98 
ezer egészségügyi dolgozó 
bére – nyilatkozta Aradsz-

ki András. Elmondta, a 
szakdolgozók és a mentő-
ápolók bére 12 százalékkal, 
a szakorvosok és a szak-
gyógyszerészek bére száz-
ezer forinttal, a szakvizs-
gával nem rendelkező orvo-
sok és gyógyszerészek bére 
pedig ötvenezer forinttal 
emelkedik novembertől.

A helyi ügyekre térve az 
országgyűlési képviselő 
örömét fejezte ki, hogy jól 
haladnak a Modern Váro-
sok Program beruházásai. 
Örömét fejezte ki, hogy öt-
ven százalékos készültségi 
szinten áll a parkvárosi 
óvoda építése, amelyet a 
Modern Városok Program-
ból finanszíroznak a Bur-
koló és a Búvár utca között, 
a Favágó utca sarkán és 
várhatóan márciusban 
megnyitják.

QQ NyH

dr. Aradszki András: a kormány többgenerációs országot épít

Jövőre újra szenior szemeszter
A Szenior Akadémia második félévének utolsó érdi elő-
adásán a legaktívabb hallgatók, akik mind a négy elő-
adáson ott voltak, oklevelet vehettek át dr. Jászberényi 
Józseftől, a Zsigmond Király Egyetem felnőttképzési 
igazgatójától, aki egyben a záróelőadást – a téma a de-
mencia volt – is tartotta. De nem az utolsót, mert mint 
elmondta az érdi a legjobban működő kurzusok egyike, 
éppen ezért már meg is állapodtak a város idősügyi ta-
nácsával a folytatásról.

Csomót kötöttem a zseb-
kendőmre, de nem emlék-
szem, miért tettem – vala-
hogy így kezdődik, ezek le-
hetnek az első jelei annak, 
hogy valami nincsen rend-
ben. Magyarországon 160 
000 embernél diagnosztizál-
ták a demencia valamilyen 
formáját, de Jászberényi Jó-
zsef szerint a valóság ennek 
mintegy a duplája lehet. Per-
sze nem keverendő össze ez 
a jelenség a szellemi képes-
ségek természetes időskori 
csökkenésével, noha eleinte 
a tünetek lehetnek hasonló-
ak, s éppen ez nehezítheti a 

már kóros hanyatlás felis-
merését. A lassuló gondolko-
dás, a rövidülő emlékezet 
mellett megjelenő olyan 
pszichés tünetek, mint az in-
gerültség, az agresszió a de-
mencia meglétét jelezhetik.

A szellemi leépülésnek 
több formája is létezik, de 
nem véletlen, hogy az előadó 
az Alzheimer-kórra kon-
centrált, hiszen az esetek 
50–70 százalékában ezzel 
állunk szemben. A betegség 
lefolyása általában 5–15 év, 
korai felismerés esetén a fo-
lyamat lassítható, de gyó-
gyulásra ma még nincsen 

esély. A demencia általános 
tünetei az Alzheimer-kór 
esetén kiegészülnek hibás 
vagy csökkent ítélőképes-
séggel, beszéd- és mozgás-
zavarokkal, a tárgyak rossz 
helyre tételével, passzivitás-
sal, hallucinációkkal, tév-
eszmékkel.

Világszerte nagy erőkkel 
kutatják tudósok az Alzhei-
mer, illetve általában a de-
mencia megelőzésének lehe-
tőségét, hiszen a betegség az 
életkor kitolódásával mind 
nagyobb tömegeket érint. A 
különböző vizsgálatokból, 
felmérésekből kiderül, hogy 
a megelőzésben sokat segít-
het a mozgásban gazdag 
életmód, a rendszeres teafo-
gyasztás, a kellő mennyisé-
gű D-vitamin bevitele a szer-
vezetbe, és nem utolsó sor-
ban a folyamatos szellemi 
tréning, agyunk intenzív 
dolgoztatása.

QQ –y–

Sik eres programot zárt a város
Az egyik legfontosabb köz-
gyűlés volt a tegnapi: a tes-
tület elfogadta a csatorna-
elszámolást, így egy, a 
2000-es évek óta tartó fo-
lyamat zárult le november 
14-én – fogalmazott T. Mé-
száros András a múlt szer-
dai polgármesteri sajtótá-
jékoztatón.

A polgármester elmondta: 
a baloldal képviselői megpró-
bálták megakadályozni, hogy 
egyáltalán tárgyalják az el-
számolást, majd, mivel ez 
nem sikerült, nem szavaztak.

– A baloldali ellenzék 
ugyanazt a taktikát folytat-
ta, mint tíz éve: amikor arról 
döntöttünk, hogy ne Buda-
pest gesztorsága alatt tör-
ténjék a csatornázás, a bal-
oldali képviselőtársak ki-
kapcsolták a szavazógépet – 
így az akkori Fidesz–KDNP 
frakció egyhangúlag tudta 
eldönteni, hogy létrehozzuk 
a saját csatornázási progra-
munkat. Ezt a fajta felelős-
ségelhárítást most ismét 
megtapasztalhattuk, hiszen 
a baloldali képviselők kivo-
nultak, és nem szavaztak – 
jegyezte meg T. Mészáros 
András.

– Mint ismeretes, az ingat-
lantulajdonosok 250 ezer fo-
rintos csatorna-hozzájáru-
lást fizettek, de ez a pénz, 
mivel részletekben teljesítet-
ték, nem állt azonnal rendel-

kezésünkre. Így az érdekelt-
ségi hozzájárulás összegét 
kötvénykibocsátással finan-
szíroztuk. Most, hogy a csa-
tornaelszámolást a közgyű-
lés elfogadta, megkezdődhet 
a társulatnál is az elszámo-
lás – hangsúlyozta T. Mészá-
ros András, hozzátéve: a 
csatornázás igen sikeres 
program volt, amire számta-
lan más fejlesztés épül, a fel-
színivíz-elvezetés és az út-
építés is.

– Ha nem zárul le a csator-
názás, nagyon nehéz folya-
mat a felszínivíz-elvezetés 
megvalósítása, a gyűjtőutak, 
és később a lakóutak meg-
építése. Ezért nem értettük, 

hogy a baloldal sem a mű-
szaki, sem a pénzügyi szem-
pontokat nem tartotta érde-
kesnek. Csak azt tartották 
szem előtt, hogy a felelősség 
elhárítását hogyan tudják 
megfogalmazni. Ez volt a ki-
vonulásuk oka, és ezért nem 
kívánták tárgyalni sem az 
előterjesztést – jegyezte meg 
T. Mészáros András, aki az-
zal zárta szavait: az idei év-
ben mintegy 9 milliárd forin-
tot tud a város a felszínivíz-
elvezetésre, és ugyanekkora 
összeget a gyűjtőutak, cso-
mópontok megépítésére for-
dítani a Modern Városok 
Program keretéből.

QQ Á. K.

A csatornázásra számos más fejlesztés épül, a felszínivíz-elvezetés és 
az útépítés is
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Játszótárs „szódával”
Furcsa észjárása – mondhatnánk, őt idézve, hogy agy-
menése – van Kiss Csabának a Játszótárs című kötet 
szerzőjének s egyben kiadójának: tízezernyi vicces szó-
párt gyűjtött össze élete során, ennek javát, 5246 nyelvi 
leleményt rendezett kötetbe.

Fiatalemberként fedezte 
fel magában a képességet 
Kiss Csaba, hogy bizonyos 
kifejezésekhez, szavakhoz 
humoros párt tud kre-
álni. Jópofa dolog volt 
ilyesmivel szórakoztat-
ni a társaságot – emlé-
kezik vissza –, így kez-
dete aztán lejegyezni 
az addig csak fejben 
őrzött kreálmányait. 
Próbálkozott cédulá-
val, füzettel, de végül a 
számítógép forradal-
masította az egyre da-
gadó gyűjtemény keze-
lését, no meg a fia, 
Ádám segítsége, aki a 
kötetet is megtervezte 
és elkészítette.

Nyelvünk gazdagsá-
gát, játékosságát igyek-
szik érzékeltetni Kiss Csa-
ba, amire az irodalmi reme-
keken kívül ezek és a hason-
ló szójátékok is alkalmasak 
lehetnek. A könyvet lapoz-
gatva ilyen gyöngyszemekre 

bukkanunk: villanyszámla/
fényár; kislány/csajka; hí-
zott liba/májgúnár; hintaló/
ringló; kupola/terembura; 

úrnő/úrvezető; úrvacsora/
borostyán. Némely esetben 
bizony el kell gondolkod-
nunk néhány pillanatra, 
amíg eljutunk az aha-él-
ményhez, s persze van, hogy 

nem érezzük annyira szelle-
mesnek a poént, s akad altáji 
humor is, ami nem alpári, 
inkább csak pikáns kicsit.

Jó szótár – szóda – nem 
létezik útmutató nélkül, ka-
punk ilyet ebben a kötetben 
is, ami segít eligazodni, 
hogy milyen elvek mentén 
alkotja a kifejezéseket a 

szerző. „A kiadvány 
gyakran a nyelvtanban 
előforduló homonímiá-
ra (azonos alakúság – 
eltérő jelentés mellett 
az alakok azonossága) 
épül, ez adja a szavak 
újfajta értelmezését” – 
írja például. Van aztán 
sejtetés, áthallás, ösz-
szeolvadás, hangszű-
kítés vagy –bővítés és 
hasonlók. De bevallja 
azt is Kiss Csaba, hogy 
a gyűjtésben a saját le-
leményein kívül helyet 
kapott néhány innen-
onnan felcsipegetett 
tréfás szópár is, hiszen 

ki ne találkozott volna már 
ilyenekkel, például az inter-
neten, de ez a viccözön (mul-
timóka) valójában az ő élet-
műve.

QQ (mnp)

Kiss Csaba nyelvünk gazdagságát, játékos-
ságát igyekszik érzékeltetni új kötetében

Halhatatlan huszárlegenda
A huszárság megtestesítője, szimbóluma a magyar ka-
tona hősiességének, rendíthetetlen bátorságának. Le-
gendás történetek szólnak róluk, irodalmi alakok élte-
tik nimbuszát Háry Jánostól kezdve János vitézig, de 
legfőképpen a történelemkönyvek lapjain elevenednek 
meg tetteik, például az olyan csaták okán, amilyen a li-
manowai ütközet is volt az első világháborúban.

Ennek történetét láthat-
tuk a városi könyvtárban 
vetített Halhatatlanok című 
dokumentumfilmben, ami-
hez dr. Csikány Tamás had-
történész rajzolt részletgaz-
dag hátteret az Érdi Len-
g yel–Mag yar Kulturális 
Egyesület szervezésében.

A „nagy háború” első éve 
az Osztrák–Magyar Monar-
chia számára nem hozott si-
kereket. November végére a 
cári seregek elérték a Kár-
pátokat, 1914 decemberére a 
helyzet már azzal fenyege-
tett, hogy az oroszok Krak-
kónál áttörve az osztrák–

magyar védelmet betörnek 
Magyarországra. Hogy ez 
nem történt meg, az nagy-
részt a soproni Nádasdy-hu-
szároknak volt köszönhető, 
ők állították meg már-már 
értelmetlen elszántsággal az 
orosz inváziót a limanowai 
csatában.

A Zrínyi Katonai Filmstú-
dió 60 perces dokumentum-
filmje idézi fel ezt a magyar 
hadi sikert. Korabeli forrá-
sok, képek, helyszíni felvéte-
lek, katonai hagyományőr-
zők közreműködésével for-
gatott csatajelenetek idézik 
föl a történteket, s nem utol-
só sorban az idős Ujhegyi 
János vallomása, akinek 
édesapja, a csatát túlélő ke-
vesek közé tartozott.

A vetítés után a filmben is 
szereplő Csikány Tamás, 
olyan katonaszakmai fogal-
makat magyarázott meg él-
vezetes, közérthető stílus-
ban, mint a pergő- vagy zá-
rótűz. S megértettük azt is, 
hogy miért kényszerültek a 
magyar huszárok puska-
tussal vagy akár puszta-
kézzel rontani az ellenség-
re. Nevezetesen, hogy a hu-
szárság – pontosabban a 

lovasság – mint olyan el-
avulttá vált. Erre már a go-
rodoki halálroham néven 
elhíresült csata is figyel-
meztetett rögtön a háború 
elején, amikor egy egész 
magyar lovasezredet gép-
puskáztak le pillanatok 
alatt, 500 katona és 600 ló 
teteme borította a harcme-
zőt. A hadvezetés is igyeke-
zett tanulni a tapasztala-
tokból, a későbbiekben a 
huszárokat jobbára mélysé-
gi felderítésre, portyázásra 
vetették be. S ha már roha-
mozniuk kellett, leszállítot-
ták őket a nyeregből, de mi-
vel karabélyukon nem volt 

szurony, a közelharcban 
maradt a puskatus…

Így támadt a túlerőben 
lévő oroszokra Limanowá-
nál a 9. Nádasdy-huszárez-
red is a legendás Muhr Ott-
már ezredes vezetésével, 
akit katonái gondolkodás 
nélkül követtek, hiszen el-
avultság ide, korszerűség 
oda, a huszárság mégis csak 
elit egység volt, amelynél a 
legendás összetartás talán 
még a kiváló kiképzésnél és 
a korszerű felszerelésnél is 
nagyobb erőt adott: a tiszt 
apa volt, a legény fiú, a baj-
társ testvér, a ló bajtárs.

QQ –y–

A 9. Nádasdy-huszárezred (jelenet a filmből)

Ujhegyi János édesapja a csatát túlélő kevesek közé tartozott (jele-
net a filmből)
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Még mindig nyílik 
a sárga rózsa
Adjon az isten szerencsét… – Nagy László és Tolcsvay 
László, így együtt már több mint fél siker, s azzal, amit 
ehhez Koncz Zsuzsa képes hozzátenni – itt Érden is, a 
művelődési központ színpadán –  máris le van nyűgöz-
ve a tisztelt publikum.

A múltból aztán fejest ug-
runk a jelenbe, az Ingová-
nyos vadvilág szól, ez a leg-

újabb, tavalyi lemezről való, 
ami a 40. Koncz-album! 
Lassan fél évszázada - 48 
éve - sorjáznak a lemezek 
az 1969-be megjelent Volt 
egyszer egy lány után. Nem 
véletlen talán, hogy mind-
ezek fényében amolyan 
életműkoncertnek tűnt az 
előadás.

A közönség életkorát el-
nézve ez helyénvaló szer-
kesztési elvnek bizonyult, 
és mesteri módszernek is, 
ahogyan a régi, kicsit köze-
lebbi és a legújabb dalok 
váltották egymást. De úgy 
ám, hogy kicsit sem érez-
hettük valamiféle számító-
gép vezérelte random slá-

geregyvelegnek a produk-
ciót. Pontosan kiszámított, 
felépített műsort adott 

Koncz Zsuzsa és csapata. A 
boldogító nosztalgiák má-
zát leolvasztották a fajsú-
lyosabb szövegek, de jutott 
idő a megemlékezésre is 
néhány legendásan szép Ci-
pő-dallammal. És persze 
jöttek újabb versek is: Ker-
tész leszek…, Történelmi 
lecke fiúknak, Szabadság.

És a befejezést, a csúcs-
pontot előkészítő, közön-
ségdaloltató Jöjj kedve-
sem, Valahol egy lány… És 
végül a rózsák! Először a 
közönségtől, csupa sárga 
természetesen… Aztán a 
ráadás: Ha én rózsa vol-
nék… Miért hagytuk, hogy 
így legyen… n M. Nagy

Pasztelltájak Parkvárosban
A művésztelepek a közös alkotás, az együttlét örömén 
túl a tanulás, az önképzés lehetőségét is nyújthatják egy 
alkotónak. Ezt vallja a magát autodidakta festőnek tartó 
Benkóczy Péter, akinek a Szociális Gondozó Központ 
parkvárosi épületében nyílt kiállítása. Ez a 11. tárlat, 
amit az egykori közösségi házban a Poly–Art Alapítvány 
szervezésében rendeztek, s itt valószínűleg a decemberi 
lesz az utolsó.

Benkóczy Péter a 90-es 
években kezdett festeni, per-
sze nem akkor döbbent rá, 
hogy van tehetsége, már a 
középiskolában kapott jelzé-
seket tanárától, de az élet – 
ahogy ezt oly sok alkotó ese-
tében olvashatjuk az önélet-
rajzokban – az élet másfelé, 
nevezetesen az olajipar irá-
nyába sodorta. A Poly–Art 
alapítvány elnökével folyta-
tott beszélgetésben így utalt 

„civil” foglalkozására jelez-
ve egyben a párosítás külön-
legességét: „Kollégáim sze-
rint az olajipari mérnökök 
között a legjobb festő, a fes-
tők között a legjobb olajos 
mérnök vagyok…”

Hogy mérnöknek milyen 
Benkóczy Péter, nem tud-
hatjuk, azt viszont láthat-
juk, hogy milyen képeket 
fest. Leginkább erdőket, 
mezőket, vízpartokat, falu-

részleteket örökít meg, a vi-
déket, amerre jár, ahol alko-
tótáborokban dolgozik. Nem 
véletlen hát, hogy sok az er-
délyi táj, utcakép, hiszen 
lassan 15 éve tér vissza év-
ről évre a Nagypetri Mű-
vésztelepre, amelynek 
egyik alapítója, s mai napig 
aktív szervezője.

De legalább ennyire aktív 
kiállító is Benkóczy Péter, 
első önálló tárlata – 1990 – 
óta a mostani az 56. bemu-
tatkozása! Mint mondja, a 
hazai nagyvárosok közül 
már csak Szeged és Debre-
cen hiányzik a listából. Ér-
den eddig háromszor láthat-
tuk munkáit, így ismerős-
ként köszönnek ránk a fa-
lakról nyugalmat, békét, 

harmóniát sugalló 
finom pasztellké-
pei. Ebben a tech-
nikában van ott-
hon igazán - no 
meg az akvarell-
ben, olyannyira, 
hogy ennek jelleg-
zetességeiből az 
olajfestményeken 
is megőriz valamit 
– ahogy ezt a tár-
latot meg nyitó 
Majorné Bániczki 
Julianna művész-
tanár is kiemelte.

A megnyitón ez-
úttal a Senza Diri-
gente kamaraze-
nekar két hegedű-
művésze, Galam-
bos Katalin és 
Nick Brigitta szol-
gált hangulatfoko-
zó dallamokkal.

 n (mnp)Benkóczy Péter: Őszi séta (pasztell)
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A könyv egy anya legször-
nyűbb rémálmának kilenc 
napját öleli fel, amit az anya 
és a nyomozó szemszögéből 
ismerhetjük meg.

Rachel és Ben tíz hónapja 
alkotnak ketten egy csalá-
dot, ekkor lépett ki a csa-
ládból az apa és férj, John. 
Rachel szeretné önállóságra 
tanítani fiát, hogy érezze 
meg milyen az élet, és ne 
féljen tőle. Semmi sem in-
dokolta a túlzott óvatossá-
got azon az októberi napon. 
Kutyasétáltatás közben 
hagyta, hogy fia előre sza-
ladva az ösvényen, előbb 
érjen a jól ismert kötélhintá-
hoz. Mire Rachel pár perccel 

később odaért Ben már se-
hol sem volt.

Az első napokban semmi 
nyom nem kerül elő, a város 
felbolydul, a média felkapja 
a hírt. A rendőrség teljes erő-
bedobással nyomozni kezd. 
Bár azon a szörnyű napon 
többen is jártak a parkban 
mégsem látott senki sem-
mit.

A közvélemény egy sajtó-
tájékoztató után az anya el-
len fordul. De vajon ő tette, 
vagy a nagynéni, aki súlyos 
családi titkot őriz? Esetleg az 
iskolából valaki? Netán egy 
teljesen kívülálló személy? 
Ahogy a napok telnek, a 
kétség és a félelem növek-

szik, mivel a katasztrofális 
sajtótájékoztató után egyre 
nagyobb a zaklatás.

A hatóságok óvatosan fi-
gyelik az anyát, miközben 
éjjel-nappal az ügyön dol-
goznak, és egyre szűkítik a 
gyanúsítottak listáját. A fé-
lelem, hogy Ben esetleg már 
nem él, minden zsákutcánál 
nő. A helyzetet súlyosbítja 
egy ellenséges hangvételű 
blog, amely megkérdőjele-
zi az anya alkalmasságát a 
gyereknevelésre, és kiszivá-
rogtat egy-két belső infor-
mációt.

A rendőrség nyomoz, de 
ott is emberek dolgoznak… 
Az óra pedig ketyeg…

KÖNYV

Gilly Macmillan: Kilenc nap

KARÁCSONYVÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁN
15.00 A SÜNI ÉS A KISLÁNY – a Nefelejcs Bábszínház téli meséje
16.00 HANGSZERSIMOGATÓ Barta Vikivel. Ismerkedés népi vonós hangszerekkel. 
16.30 TÁNCHÁZ Hudák Ágival és a Kisharang Gyermektánc-együttessel  
 Interaktív népzenei program tánctanulással. Zenél a Pittyendáré zenekar
15.00 KARÁCSONYI DIY ÖTLETEK – kézműveskedés, mézeskalács-díszítés
17.30 Közös éneklés és gyertyagyújtás a főtéren
18.00 HADIKFALVI BETLEHEMES az Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete és  
 az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör tagjainak közreműködésével
A programra a belépés ingyenes, az elkészült kézművesmunkák hazavihetők.

  december 9. – Szepes Gyula Művelődési Központ

  december 17. – Szepes Gyula Művelődési Központ

ADVENTI FORGATAG
15.00 Fellép a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ Csengettyű Együttese, a Pumukli  
 Német Nemzetiségi Óvoda kicsinyei 
 BETLEHEMES – a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola  
 előadásában
16.30 TÉLI DALOSKÖNYV – GRYLLUS VILMOS koncertje
17.30 Adventi gyertyagyújtás a polgármesterrel és az egyházak képviselőivel
 Kézműveskuckó és játszóház Tamaskáné Jakab Margit vezetésével   
 –karácsonyi vásár, köleses sör, forralt bor. A program ingyenes.

MIKULÁSVÁRÓ 
16.00 HULL A PELYHES – a Csurgó Zenekar koncertje – Minden 14 év alatti gyermek  
 csomagot kap a Mikulástól, melyet a szülők előzetesen megvásárolnak. 
Belépőjegy: 850 Ft; csomagjegy: 950 Ft. A jegyek november 30-ig vásárolhatók a művelődési 
központ pénztárában.

AdVeNT  

  december 3. – FŐTÉR

GÁJER 
BÁLINT

Jegyek  
elővételben 
2990 forintért  
válthatók  
a művelődési 
központban. 

A swing magyar hercegének,  
a Bublé & More-koncertek 
főhősének karácsonyi estje  
a könnyűzenei irodalom  
érzelmes, fülbemászó  
táncdalaival.

KARÁCSONYI KONCERTJE

 Szepes 
 Gyula
 Művelődési 
 Központ

december 10.
VASÁrNAP 15 ÓrA 

A koncert 
után  
gyertyAgyújtás  
A főtéren

MEGHÍVÓ Idősek karácsonyára 
AZ IDŐSÜGYI TANÁCS TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT
AZ IDŐSEK KARÁCSONYA ALKALMÁBÓL RENDEZETT

GÁLAMŰSORÁRA
2017. december 14-én 15 órára

az  Érd arÉnába 
(Érd, Velencei út 39–41.)

A MűSORBAN KÖZREMűKÖDNEK: 

Kovács Kati, Balázs Klári, Korda György
táncdalénekesek

A belépők december 4-étől vehetők át a művelődési központban.

ADVENTI HANGVERSENY

AZ ÉRD-ÚJVÁROSI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN,
MINDEN ADVENTI VASÁRNAP,

AZ ESTI 6 ÓRAI MISE UTÁN.

December 3-án fellép a
Törökbálinti Lendvai Károly Férfikórus

Karnagy Tóth Csaba 
Zongorán kísér Papp Gyula

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

„Itt az óra, hogy felébredjünk álmunkból!
Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni kezdtünk!”

Róm.13,11-12

Az intézmény fenntartója
Érd MJV Önkormányzata

MÚZEUMBARÁT KÖR
PROGRAM

Dr. Gercsák Gábor

Az előadásra minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

Belépődíjak: felnőtt 300 Ft, gyermek és diák: 200 Ft
Múzeumbarát Köri tagkártyával ingyenes!

Helyszín: Magyar Földrajzi Múzeum
2030-Érd, Budai út 4.  Tel: 06 (23) 363-036,

www.foldrajzimuzeum.hu

2017. december 12. (kedd) 17.00 óra

Dr. Horváth Gergely 
egyetemi docens 

(ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék)
főiskolai tanár

Barangolások Xinjiangban, 
Kína északnyugati részén

53
44
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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.

PROGRAM
KOSARAS KATALIN BÁL
Élőzene, tombola, családias 
hangulat
Belépőjegy ára 3500 Ft, jegyek csak elő-
vételben kaphatók! További információk: 
06-23-364-097 vagy 06-30-597-8817.
November 25-én, szombaton 20 órától

KIÁLLÍTÁS
KAMARATEREM
Körmendy Zizi fotókiállítása
Megtekinthető november 27-ig

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Emlékeim
Combarro Eszter keramikus kiállítása
Megtekinthető november hónapban

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Utak, séták, fotók, emlékek…
Kasza Gábor fotókiállítása
Megtekinthető november hónapban

KLUBÉLET
VITALITÁS KLUB
Dumaparti
November 27-én, hétfőn 17 órakor

KERTBARÁT KÖR
Adventi koszorú készítése
Természetes díszítő anyagokról mindenki 
egyénileg gondoskodik.

„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
December 1-jén, pénteken 17 órakor

DUNA-ART FOTÓKLUB
A jövő évi kiállítások megbeszélése, 
képértékelés
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
December 5-én, kedden 18 órakor

ELŐZETES
HULL A PELYHES
A Csurgó Zenekar koncertje
Minden 14 év alatti gyermek csomagot 
kap a Mikulástól, melyet a szülők előze-
tesen megvásárolnak. Belépőjegy 850 Ft, 
csomagjegy 950 Ft. A jegyek november 
30-ig vásárolhatók meg a művelődési 
központ pénztárában hétköznapokon 
10-18 óráig.
December 9-én, szombaton 16 órakor

IDŐSEK KARÁCSONYA
Kovács Kati, Balázs Klári-Korda 
György
Helyszín Érd Aréna, Velencei út 39-41.
Az Idősügyi Tanács rendezvényére a 
belépőjegyek december 1-től átvehetők 
a Szepes Gyula Művelődési Központ 
recepcióján érdi lakcímkártya és nyugdí-
jas igazolvány ellenében.
December 14-én, csütörtökön 15 órakor

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

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

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu

Nyitva tartás:
Április 1-től november 30-ig:
Hétfő szünnap; kedd-vasárnap 10-18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft, a 

kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
FOTÓKIÁLLÍTÁS
Gondolatok a Szovjet-Finn téli 
háborúról
Megtekinthető november 26-ig

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
MAGYAR UTAZÓK, FÖLDRAJZI FELFE-
DEZŐK
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 kény-
szermunkára elhurcolt honfitársaink emlékére

A múzeum tetőtéri előadóterme és a 
kocsiszín rendezvényekre bérbe 

vehető kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos Andrásné  

06 23 363 036

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szol-
gáltatásairól és díjszabásáról bővebb 
információk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon, vagy a www.csukalib.
hu honlapon.

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Parkvárosi Fiókkönyvtárunk új 
helyszínen, a Parkvárosi Közösségi 

Házban, megváltozott nyitva 
tartással és felújított állománnyal 

várja olvasóinkat és az 
érdeklődőket.

Érd, Gépész u. 14. (az Interspar 
felszíni parkolójával szemben).

FELHÍVÁS
HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT
Bővebb információt honlapunkon és 
könyvtárunk egyéb elérhetőségein 
kaphatnak az érdeklődők.
BETLEHEMKÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT
A pályázattal kapcsolatos időbeli üte-
mezést (leadás, szavazás) és minden 
tudnivalót megtalálnak könyvtárunk 
honlapján!

FELNŐTT KÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
A skandináv irodalom 
gyöngyszemeiből
November 30-ig

KIÁLLÍTÁS
A betlehemkészítő pályázatra 
érkezett alkotásokból
Minden könyvtárunkba látogató érdek-
lődő leadhatja a szavazatát a kiállított 
munkákra, de a könyvtár honlapján 
és Facebook-oldalán is lehet voksolni 
december 9-ig.
Megtekinthető december 31-ig

GYERMEK KÖNYVTÁR
PROGRAM
Baba-mama klub
November 24-én, pénteken 10 órakor

FOGLALKOZÁS
Könyvtárhasználati foglalkozás
November hónapban
Könyvjelző kiállítás
November hónapban
Internetes játék 2. forduló
December 1-én, pénteken

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVA TARTÁSA
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: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Gépész u. 14.
Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-tól 12 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

A könyvtár részlegeibe 18 éves korig 
és 70 éves kor felett INGYENES a 

beiratkozás. Családi jegy váltása, 
érvényes diákigazolvány, 

pedagógusigazolvány és nyugdíjas 
igazolvány is kedvezményre jogosít!

A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos típusú 
anyagának (CD, DVD) kölcsönzésére 

nem vonatkoznak.

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A Galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10-18 óráig

TÁRLAT
Ketten
Dóró Zsolt festőművész kiállítása.
Megtekinthető november 25-ig
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PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és

Szennyvíztisztítási Program megvalósításáról
2006–2017 évekre vonatkozóan

1.  Előzmények, történeti  
áttekintés

A program előkészítése több évtizedre, egészen 2000-ig nyúlik vissza. Ez 
idő alatt a tervezett műszaki tartalomra vonatkozóan több változat is kivá-
lasztásra került, illetve több együttműködési forma is megvalósult. 

A 2000–2001. évek során az érintett települések önálló kezdeményezése-
ként és finanszírozásában elkészült az ISPA pályázati dokumentáció, 
amely az EU előcsatlakozási alapokból kívánta finanszírozni a beruházást. 
Az érdi agglomerációra vonatkozóan 2001. szeptember hónapban készült el 
a „Pest megye – érdi régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása I–II. 
kötet” c. dokumentáció, amely Érd, Diósd, Tárnok, Sóskút, Százhalombatta 
vonatkozásában kívánta megoldani a szennyvízelvezetést és szennyvíz-
tisztítást.

2002-ben koncepcióváltás történt, amely szerint településeink feladták 
az önálló érdi projektet. Így a Pest megyei települések átadták a projekt 
vezetését a fővárosi önkormányzatnak és egy közös, nagy, Dél-budai Regi-
onális Szennyvíztisztítási Programhoz csatlakoztak. Sajnos, mint utólag 
kiderült, ez a döntés sokéves csúszást eredményezett a megvalósításban.

A dél-budai projektben részt vevő önkormányzatok (Budapest, Érd, 
Diósd, Tárnok, Sóskút, Százhalombatta, Budakeszi és Budaörs) – a képvi-
selő-testületi döntéseket követően – 2003 februárjában együttműködési 
megállapodást írtak alá. Ezt követően sokáig nem történt előrelépés a prog-
ram megvalósításában 2004-ig.

2004-ben Budapest Főváros Önkormányzata, Érd Város Önkormányza-
ta, Diósd Község Önkormányzata, Tárnok Nagyközség Önkormányzata, 
Százhalombatta Város Önkormányzata, Budakeszi Város Önkormányza-
ta és Budaörs Város Önkormányzata Konzorciumot alakítottak az adott 
települések szennyvízgyűjtő, -elvezető rendszereinek, valamint az ezek 
által összegyűjtött szennyvizek kezeléséhez szükséges tisztítótelepek 
fejlesztése tárgyában. Ennek a projektnek az előkészítésére állami támo-
gatásban részesült a konzorcium. 

Itt került kiválasztásra az a műszaki tartalom, amelynek értelmében 
Érd, Diósd és Tárnok a saját gyűjtőhálózat kiépítése mellett egy dél-budai 
közös szennyvíztisztítóval tervezte a megoldást. Ez a budapesti kerületek-
ből bevezetendő ipari szennyvizek magas aránya miatt rendkívül magas 
önkormányzati hozzájárulást (saját erőt) igényelt volna. Ennek a változat-
nak a megvalósulása a jelenleg hatályos szennyvízelvezetési agglomeráci-
ós besorolás megváltoztatását is feltételezte volna.

Sajnálatos módon csak a 2006-os önkormányzati választások után derült 
ki, hogy a konzorciumi formában történő megvalósítás többéves lemara-

dásban van, ugyanis a gesztor fővárosi önkormányzat egyéb projektjeit 
részesítette előnyben.

Kiderült az is, hogy többek között az érdi agglomeráció települései részé-
ről addig a dátumig nem történt semmilyen kifizetés, amely az előkészítés 
költségeire adott volna fedezetet. Ezért ez kötelezettségként jelent meg a 
részt vevő önkormányzatoknál.

Ezért az érdi agglomeráció települései 2006-ban hosszas alkudozásra 
kényszerültek a fővárosi önkormányzattal a tartozások megfizetéséről és 
az előkészítési költségek felosztásáról. A három település együttesen mint-
egy 437 324 925 Ft saját forrást kellett biztosítson saját költségvetéséből 
2006 után.

(Lásd lenti táblázat)

Ezzel párhuzamosan a kormány, valamint az EU szakértőivel 2006–2007-
ben folytatott tárgyalások, konzultációk eredményeképpen a dél-budai 
szennyvíztisztítóban érintett önkormányzatok szakértői az addig vizsgált 
műszaki megoldásokat egy részletes, több szempontú változatelemzés ke-
retében 2007-ben újravizsgálták. 

Tekintettel arra, hogy bebizonyosodott, hogy nem a közös szennyvíztisz-
tító a legjobb műszaki-pénzügyi megoldás, egy új változat (ú.n. „5. válto-
zat”) került megfogalmazásra. Eszerint, a Budapesten és Budaörsön kelet-
kező szennyvízmennyiségek – belső vízkormányzással – a dél-budai 
szenny víztisztító telep megépítése nélkül is kezelhetők. Mintegy 40 000 m3/
nap szennyvízmennyiség a Csepel-szigeti központi szennyvíztisztító telep 
helyett az Észak-budapesti szennyvíztisztító telepre kormányozható, így a 
Dél-Budán keletkező szennyvizek mennyisége – mintegy 40 000 m3/nap – a 
Csepel-szigeti központi szennyvíztisztító telepre vezethető. E változat elfo-
gadásának következtében nem kellett megépíteni Érd és Budapest határá-
ban a Dél-budai regionális szennyvíztisztító telepet. Szintén e változat tette 
lehetővé, hogy a fizetendő saját rész (önrész) jelentős mértékben csökken-
jen, közel a felére.

Érd és térsége így lehetőséget kapott arra, hogy a jelenlegi szennyvíz-
tisztító telep bővítésével, korszerűsítésével oldja meg a szennyvíztisztítást. 
A három település 2007 novemberében döntött az ú.n. „5. verzió” elfogadá-
sa, azaz az új, önálló Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program megva-
lósítása mellett. Ebben a programban kizárólag a három település (Érd, 
Diósd és Tárnok) vett részt.

2008. május-június közötti időszakban mindhárom településen az érin-
tett ingatlantulajdonosok megalakították az érdekeltségi hozzájárulást 
biztosító víziközmű-társulatokat. Az adott víziközmű-társulatok együttmű-
ködési megállapodásokat kötöttek a területileg illetékes önkormányzattal.

Dél-budai Regionális Szennyvíztisztítási Program Érd és térsége településekre eső előkészítési költségek 
(2006 után kifizetve)

Érd Tárnok Diósd Összesen települések Össz előkészítési 
költség

Saját forrás Korm. tám. Saját forrás Korm. tám. Saját forrás Korm. tám. Saját forrás Korm. tám.

1 Kohéziós Alap pályázatkészítés 17 249 700 2 589 631 2 308 830 22 148 161 22 148 161

2 Hálózati vízjogi létesítési 
engedélyezési tervek 275 444 000 156 936 000 31 782 000 18 108 000 31 782 000 18 108 000 339 008 000 193 152 000 532 160 000

3 Hálózati tendertervek és kieg. 
vízjogi eng. tervek 6 000 000 4 000 000 10 000 000 10 000 000

5 Lebonyolító díja 25 763 438 3 868 157 3 448 622 33 080 217 33 080 217

6 Előzetes PR 1 464 117 219 925 195 983 1 880 025 1 880 025

7 Egyéb összesen 23 249 168 3 514 582 3 136 721 29 900 471 29 900 471

8 Gesztori díj (0,3%) 1 047 511 125 923 134 616 1 308 051 1 308 051

Összesen 350 217 934 156 936 000 42 100 218 18 108 000 45 006 772 18 108 000 437 324 925 193 152 000 630 476 925
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A Program lebonyolítása nem valósulhatott volna meg a KEOP-finanszí-
rozás nélkül. Ezért a projektgazda Társulás 2008. decemberben benyújtot-
ta a KEOP-pályázatot. A pályázatot a magyar kormány 2009. februárban 
fogadta el, míg a brüsszeli Európai Bizottság 2010-ben fogadta el. 

A Program megvalósítása során két szakaszt különböztethetünk 
meg. Az egyik, amelyet teljes egészében KEOP-forrásból lehetett fi-
nanszírozni. Azonban a Programnak voltak olyan elemei is, amelye-
ket vagy a KEOP pályázati kiírás szerint nem lehetett elszámolni, 
vagy időben később tudott megvalósulni, mint az EU-s előírások sze-
rinti N+2 év szabályban meghatározott időtartam. Ezen projektele-
mek megvalósításáról mind az érintett ingatlantulajdonosok a vízi-
közmű társulati küldöttgyűlései, mind a települési önkormányzatok 
2014-ben döntöttek.

A Program fizikai megvalósítása így 2010-ben kezdődött az érdi regioná-
lis szennyvíztisztító bővítésével, és 2017-ben fejeződik be. A beruházási 
Program során megvalósított műszaki tartalomról külön fejezetben számo-
lunk be.

2.  A Program  
megvalósításának  
jogi keretei

A pályázati kiírás követelményei szerint az érintett önkormányzatok jogi 
személyiséggel rendelkező társulást kellett létrehozzanak a projekt meg-
valósítására, kizárólag így voltak jogosultak a KEOP-támogatásra.

A települések ennek megfelelően 2008. február 18-án létrehozták az Érd 
és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati 
Társulást (továbbiakban: Társulás). Ennek fő döntéshozó szerve a telepü-
lések polgármesterei által alkotott Társulási Tanács. A Társulás működ-
tetésének operatív feladatait a Társulás Munkaszervezete látta el. A Mun-
kaszervezet részt vett ugyanakkor a projektmegvalósítás menedzselésé-
ben is. A megvalósítás irányítását segítette egy közbeszerzésen kiválasz-
tott tanácsadói csapat is, akik a Munkaszervezet érintett tagjaival alkot-
ták a Projekt Megvalósító Egységet (PME).

A Programot lebonyolító Önkormányzati Társulás működési költségeit a 
tagönkormányzatok biztosították a befizetett tagdíjakból. 2008–2016 kö-
zött a három település mindösszesen 550 812 877 Ft tagdíjat fizetett be 
(Diósd az elmaradt tagdíjakat 2017-ben rendezi).

Év Tárnok Diósd Érd
2008 1 975 050 1 784 250 24 256 856

2009 5 364 000 5 087 000 37 095 000

2010 6 408 000 6 078 000 44 321 000

2011 3 147 000 2 985 000 21 768 000

2012 5 939 000 2 817 000 41 080 400

2013 7 106 400 8 620 000 62 853 000

2014 10 565 186 73 075 874

2015 10 767 888 10 118 081 74 477 892

2016 10 500 000 72 623 000

Összesen 61 772 524 37 489 331 451 551 022

Mindösszesen 550 812 877
A Társulási Megállapodásban az érintett önkormányzatok megállapodtak 
abban is, hogy a Program megvalósítása során keletkezett vagyonelemeket 
az ott rögzített elvek mentén a Társulás átadja az érintett önkormányzatok-
nak a program befejezésével.

A vagyonátadást 2017. év végéig tervezi lebonyolítani a Társulás és az 
érintett önkormányzatok. Ezt külön előterjesztésben tárgyalják az érintett 
önkormányzatok.

3.  A Program műszaki  
tartalma és  
a hozzárendelt költségek

A Program költségeit összefoglalóan a harmadik táblázatban mutat-
juk be.

Érd Diósd Tárnok Összesen
1.  Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó 

beruházások 3 702 863 989 507 826 668 535 353 880 4 746 044 537

2.  Szennyvízcsatornahálózat-építés, 
úthelyreállítás és szervizútépítés 20 174 235 206 3 053 296 897 2 167 301 453 25 394 833 556

3.  Köztéri átemelők építése és szaghatás elleni 
védelem 1 370 131 199 199 513 124 125 860 839 1 695 505 162

4.  Pénzügyi költségek (kötvénykamatok, 
finanszírozási költségek 2008–2017) 467 898 406 6 578 677 5 871 877 480 348 960

5.  Projekt megvalósításához kapcsolódó 
szolgáltatások 1 412 219 069 203 904 222 181 283 108 1 797 406 399

MINDÖSSZESEN (1–5): 27 127 347 870 3 971 119 588 3 015 671 156 34 114 138 613

Az egyes költségkategóriák részletezése az alábbiak szerint történik.

3.1  Szennyvíztisztító telep és iszaptelephez kapcsolódó beruházások

Érd Diósd Tárnok Összesen,  
projektszintű

1.  Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó 
beruházások, ebből: 3 702 863 989 507 826 668 535 353 880 4 746 044 537

1.1.  Teleprekonstrukció és új teleprész építése 2 514 233 561 344 812 753 363 503 698 3 222 550 012

1.2.  Telepről Duna sodorvonalba bevezető 
vezeték építése 758 312 956 103 998 317 109 635 607 971 946 880

1.3.  Iszapfeldolgozó telep 430 317 472 59 015 598 62 214 574 551 547 645

A szennyvíztisztításhoz kapcsolódó beruházások összértéke nettó 
4 746 044 537 Ft.

Ebből 4 673 206 441 Ft a KEOP-programban elszámolható költség, 
72 838 095 Ft a KEOP-programban el nem számolható költség.

3.2  Szennyvízcsatornahálózat-építés, úthelyreállítások és szervizút-
építések, házi átemelő berendezések és karbantartási eszközök

Érd Diósd Tárnok Összesen, 
projektszintű

2.  Szennyvízcsatornahálózat-építés, 
úthelyreállítás és szervizútépítés, ebből: 20 174 235 206 3 053 296 897 2 167 301 453 25 394 833 556

2.1.  Érdi csatornaépítések és útépítések 19 587 736 621     19 587 736 621

2.2.  Házi átemelők (Érd) 288 441 398     288 441 398

2.3.  Környezetvédelmi hatóságok által előírt 
környezetvédelmi mentesítő munkák 201 552 430     201 552 430

2.4. Diósdi csatornaépítések és útépítések   2 961 366 329   2 961 366 329

2.5.  Házi átemelők (Diósd)   76 785 204   76 785 204

2.6. Tárnoki csatornaépítések és útépítések     2 153 285 014 2 153 285 014

2.7. Házi átemelők (Tárnok)     498 263 498 263

2.8. Hálózatkarbantartáshoz célgépvásárlás: 96 504 757 15 145 364 13 518 176 125 168 297

A szennyvízcsatornahálózat-építéshez és rekonstrukcióhoz, úthelyreállí-
tásokhoz és szervizútépítésekhez, házi átemelő berendezésekhez kapcso-
lódó beruházások összértéke nettó 25 394 833 556 Ft.

Ebből 23 627 495 213 Ft a KEOP-programban elszámolható költség, 
1 761 338 343 Ft a KEOP-programban el nem számolható költség.
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3.3  Köztéri átemelők építése és szaghatás elleni védelem

Érd Diósd Tárnok Összesen,  
projektszintű

3.  Köztéri átemelők építése és 
szaghatás elleni védelem 1 370 131 199 199 513 124 125 860 839 1 695 505 162

A köztéri átemelők építése és a szaghatás elleni védelmet szolgáló beruhá-
zás teljes mértékben KEOP-forrásból került elszámolásra.

3.4  Pénzügyi költségek (kötvénykamatok, finanszírozási költségek 
2008–2017)

Érd Diósd Tárnok Összesen,  
projektszintű

4.  Pénzügyi költségek (kötvénykamatok, finanszírozá-
si költségek 2008–2017) 467 898 406 6 578 677 5 871 877 480 348 960

A felmerülő pénzügyi költségek a pénzforgalmi, folyószámlahitel kamatai 
és költségei, valamint az Érdhez kapcsolódó kötvényprogram költségei.

Érd esetében a Társulás bocsátott ki kedvezményes kamatozású köt-
vényt, amelyet 2017. októberben az Érd Megyei Jogú Város által átadott 
pénzeszközből váltott vissza. A kötvényprogram kamatai, banki költségei 
a számviteli bizonylatok alapján teljes mértékben feltüntetésre kerültek a 
fenti adatokban.

A fenti költségek teljes mértékben saját erőből kerültek finanszírozás-
ra, nem elszámolhatóak a KEOP-ban.

3.5  Projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások

Érd Diósd Tárnok Összesen, 
projektszintű

5.  Projekt megvalósításához kapcsolódó 
szolgáltatások, ebből: 1 412 219 069 203 904 222 181 283 108 1 797 406 399

5.1.1. Tervek készítése, engedélyeztetés 427 750 800 67 130 800 59 918 400 554 800 000 1,63 %

5.1.2. Műszaki ellenőrzés, mérnök 398 524 053 59 411 844 53 028 753 510 964 649 1,50%

5.1.3 Műszaki átvétel vizsgálatai 98 244 676 15 418 425 13 761 900 127 425 001 0,37%

5.1.4.  Közbeszerzési szakértő és dokumentáció 
költségei 64 207 077 7 912 307 6 348 175 78 467 559 0,23%

5.1.5. Nyilvánosság biztosítása, ügyfélszolgálat 89 635 161 13 965 586 12 465 151 116 065 898 0,34%

5.1.6.  Könyvvizsgáló és gazdasági szakértői 
szolgáltatások 99 284 032 13 481 069 12 032 689 124 797 789 0,37%

5.1.7. Jogi szolgáltatások 95 011 280 8 936 336 7 976 234 111 923 851 0,33%

5.1.8. Vagyonértékelés 19 086 105 2 995 355 2 673 540 24 755 000 0,07%

5.1.9.  Projektmenedzsment, pályázat- 
előkészítés, úttanulmányok 118 551 470 14 350 485 12 808 697 145 710 652 0,43%

5.1.10. Hatósági díjak 1 924 416 302 016 269 568 2 496 000 0,01%

A projekt megvalósításához kapcsolódó, a pályázati feltételek szerint köte-
lezően előírt szolgáltatások összértéke nettó 1 797 406 399 Ft.

Ebből 1 477 925 609 Ft a KEOP-programban elszámolható költség, 
319 480 790 Ft a KEOP-programban el nem számolható költség.

A KEOP pályázati kiírás szerinti maximális mértékek az alábbiak sze-
rint voltak meghatározva a teljes beruházási értékhez képest: 
•	 Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos költségek az elszámol-
ható költségek maximum 1%-áig;
•	 Mérnök (FIDIC rendszerű), laborvizsgálat az elszámolható költségek 
maximum 4%-áig;
•	 Tervezői művezetés az elszámolható költségek maximum 0,5%-áig;
•	 Projektmenedzsment költség az elszámolható költség max. 1%-a a pro-
jektmenedzsment feladatokkal – Kbt.-nek megfelelő módon – megbízott 
cégnek fizetendő díj.

4.  A Program megvalósításának pénzügyi keretei
A Program végrehajtása során – tekintettel arra, hogy az önkormányza-

toknak nem állt a megvalósításhoz elegendő pénzügyi forrás rendelkezés-
re –  a Társulás az Európai Unió Strukturális Alapjai Környezet és Energia 
Operatív Program pénzügyi támogatásának (továbbiakban: KEOP-támo-
gatás) céljából pályázatot nyújtott be és nyert el. A KEOP -1.2.0/2F-2009-
0001 számon elnyert „Érd és Térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukci-
ója és bővítése és a szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” elnevezésű 
pályázati projekt megvalósítására vonatkozó eredeti Támogatási Szerző-
dés 2009. augusztus 17-én került aláírásra. A projekt a Támogatási Szer-
ződés tartalmának megfelelően megvalósult, azonban a Közgyűlés dönté-

sének megfelelően a Program azon részeit is meg kellett valósítani, ame-
lyet a KEOP nem finanszírozott.

A Társulás pályázatot nyújtott be az Önerő Alapról szóló 285/2012.(X.9.) 
Kormányrendelet szerint, amelyet a Program során megvalósult beruházá-
sokra használt fel.

A Társulás a Program megvalósítása során a KEOP és Önerő Alap által 
nem finanszírozott költségeket az önkormányzatok által biztosított pénz-
ügyi forrásból (saját erő) fedezte.

összesen Érd Diósd Tárnok
Költségek   34 114 138 613 27 127 347 870   3 971 119 588   3 015 671 156

Források

KEOP 
támogatás 24 519 566 302 19 564 324 456 KEOP 

támogatás 2 850 564 911 KEOP 
támogatás 2 104 675 905

Önerő Alap 4 296 820 433 3 427 172 381 Önerő Alap 499 534 524 Önerő Alap 370 113 528

saját erő igény 5 297 751 879 4 135 851 032 saját erő 
igény 621 020 153 saját erő igény 540 881 723

5.  Az egyes önkormányzatok befizetései

A beruházás saját erőhöz, illetve a KEOP-programban el nem számolható 
költségek fedezetére az önkormányzatok pénzeszközátadás formájában 
adtak át a Társulásnak pénzügyi forrásokat.

5.1 Érd befizetései (forintban)

Dátum Összeg
2008.12.16. 20 808 050

 

2009.04.10. 9 004 972

2009.10.05. 22 360 077

2009.12.10. 99 392 503

2009.12.01. 38 008 901

   

2011.06.23. 100 000 000

2011.08.16. 600 000 000

2011.12.19. 150 000 000

   

2012.05.04. 30 000 000

2012.08.29. 15 000 000

2012.09.05. 5 000 000

2012.09.14. 10 000 000

2012.10.08. 90 000 000

   

2013.12.31. 10 000 000

   

2014.02.14. 20 000 000

2014.04.02. 39 000 000

2014.09.04. 29 518 888

   

2015.11.13. 330 000 000

   

2016.09.19. 150 000 000

2016.09.09. 45 000 000

2016.09.26. 11 457 329

2016.12.29. 43 136 519

   

2017.03.30. 27 679 998

2017.03.30. 14 840 577

2017.06.30. 42 435 610

2017.10.02. 2 244 640 004

2017.10.02. 71 255 784

Összesen: 4 268 539 212

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Csatornamű Vízgazdál-
kodási Társulattól az érdekeltségi hozzájárulásból mindösszesen 
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3 889 000 000 Ft-ot kapott és 379 539 212 Ft-ot saját költségvetési forrá-
saiból biztosított a program saját részének finanszírozására.

5.2 Diósd befizetései (forintban)

Dátum  Összeg 
2008 2 853 706    

   

2009.04.10. 1 413 232    

2009.10.05.            3 509 169    

2009.11.18.            5 426 194    

2009.12.03.          15 598 564    

   

2010.06.15.            6 220 610    

   

2011.05.12.            7 324 559    

2011.09.23.        114 579 255    

   

2012.10.15.          41 820 643    

2012.10.15.          31 707 800    

2012.10.15.          25 900 000    

2013.01.02.          65 398 000    

2012.07.17.          46 454 426    

   

2015.12.04.          36 465 554    

2015.01.06.            1 121 212    

   

2016.01.12.          13 425 612    

2016.08.19.                 4 116 316    

2016.12.12.                 6 541 135    

2016.12.15.               25 419 790    

2016.12.19.                 5 400 000    

2016.12.21.                 1 375 000    

   

2017.03.10.              889 000    

2017.04.20.            5 800 000    

2017.05.02.            1 945 000    

2017.03.20.            8 894 465    

2017.04.19.               25 894 465    

2017.08.29.          35 221 590    

2017.10.10.          22 643 710    

Összesen:        563 359 007    

5.3 Tárnok befizetései (forintban)

Dátum Összeg
   

2008             3 008 393    

   

2009.12.22.           13 922 685    

2009.07.02.             1 261 396    

2009.10.07.             3 132 151    

2009.11.12.             4 843 215    

   

   

2010.06.22.             5 552 280    

   

   

2011.05.18.             7 721 591    

2011.08.27.           91 183 239    

   

2012.10.11.           20 000 000    

   

2014.02.13.             6 288 786    

2014.10.15.             1 000 751    

   

2015.10.01.             3 977 640    

   

2016.03.01.           29 990 676    

2016.09.08.           33 292 760    

2016.08.18.             9 931 949    

2016.09.22.           44 887 198    

2016.11.08.           62 707 396    

2016.12.01.           55 593 177    

2017.01.26.           51 303 070    

   

Összesen:         449 598 353    
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6.  Önerő Alapból kapott finanszírozás felosztása

Az Önerő Alapról szóló rendelet alapján pályázatot az adott projektgazda 
nyújthatott be, az éppen aktuális számlákra eső önerő finanszírozására, 
mindösszesen 4 296 820 433 Ft értékben.

Tekintettel arra, hogy a program fizikai megvalósítása több éven át 
zajlott, voltak olyan időszakok (évek) amikor nem volt forrás az Önerő 
Alapban, és voltak időszakok, amikor lehetett pályázni. Az elszámo-
lást mindig pontos számlákra lehetett lehívni. Ezért előfordult, hogy 
Érd területén zajló munkák számláinak kifizetésekor nem volt pályá-
zati lehetőség, azonban a másik két település (Diósd és Tárnok) terüle-
tén zajló munkák számláinak kifizetésekor már igen. Azonban az Ön-
erő Alap nem egyedileg az egyes településeket támogatta, hanem a 
térségi program egészét, így a végelszámolásnál rendezni kell ezeket 
a korábban számlákra felosztott összegeket is.

Beruházás értéke alapján kiszámolt Önerő Alap

  Arány
Beruházási 
érték alapú 

felosztás

Számlákra 
elszámolt 

érték
Különbség

Érd 79,7607% 3 427 172 381 3 301 677 280 -125 495 101

Tárnok 8,6137% 370 113 528 471 325 626 101 212 098

Diósd 11,6257% 499 534 524 523 817 526 24 283 003

Összesen ÖA   4 296 820 433 4 296 820 433  

7.  A Program finanszírozásának kérdései, az egyes 
tagönkormányzatokra eső finanszírozás kiszámítása

Az egyes tagönkormányzatok által a Társulás részére átadandó pénz-
eszközök, az eddig már átadott pénzeszközök és az elszámolás alapján még 
járó összegeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Saját erő igény Befizetett 2008–2017 Fizetendő I.
Érd 4 135 851 032 4 268 539 212 –132 688 180

Diósd 621 020 153 563 359 007 57 661 146

Tárnok 540 881 723 449 598 353 91 283 370
Tekintettel arra, hogy az EU kötelezése alapján megépült iszaptelep a pro-
jekt megvalósítása előtt is Érd Megyei Jogú Város tulajdonában volt, a re-
kultivációhoz szükséges saját forrást is Érd biztosította és a jövőre nézve is 
célszerűnek tűnik az egységes tulajdonosi szerkezet fenntartása, ezért ja-
vaslatunk szerint az erre elszámolandó összegekkel célszerű módosítani 
az átadandó összegek mértékét, amennyiben a felek úgy állapodnak meg, 
hogy az iszaptelep 100%-ban Érd Megyei Jogú Város tulajdonába kerül.

Fizetendő I. Iszaptelep érték Fizetendő II.
Érd –132 688 180 112 979 049 –19 709 131

Diósd 57 661 146 –54 998 900 2 662 246

Tárnok 91 283 370 –57 980 149 33 303 221

A Társult önkormányzatok korábban megállapodtak abban, hogy az érdi 
regionális szennyvíztisztítóban fennálló tulajdonrészt egymás sajátos 
szempontjait is figyelembe véve a program lezárásakor rendezni fogják. A 
régi tisztítótelep eredeti költségeihez Tárnok Nagyközség Önkormányzata 
is hozzájárult, azonban az erre vonatkozó, 1993 környékére datálható doku-
mentáció nem fellelhető. Ezért Érd és Tárnok polgármesterei még 1999 előtt 
írásos megállapodásban rögzítették, hogy ezt rendezni fogják, ami azóta 
elmaradt.

Ezt a kérdést most már csak a felek egymás közötti megállapodásával 
lehet rendezni. Erre vonatkozóan azt a javaslatot teszik a felek, hogy a 
rendezés az alábbiak szerint történjen meg.

Fizetendő 
II.

Jelenlegi 
tisztító 
arány

Elszámolá-
si érték

Fizetendő 
III.

Érd –19 709 131 84,00% 20 160 000 450 869

Diósd 2 662 246 16,00% 3 840 000 6 502 246

Tárnok 33 303 221 0,00% –24 000 000 9 303 221

Összesen  24 000 000   

A fentieknek megfelelően tehát az elszámolás végén az egyes önkormány-
zatokra eső befizetési kötelezettség:

Fizetendő III.
Érd 450 869

Diósd 6 502 246

Tárnok 9 303 221

Összesen 16 256 336

Amennyiben a felek ezen rendezési elvet elfogadják, a Társulási Tanács 
határozatot hoz a fenti befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében, 
amelyben a befizetési határidőt 2020. december 31-ig határozza meg.

8.  A Program során létrehozott vagyonelemek átadása 
az önkormányzatok részére

A pénzügyi elszámolás következtében az egyes vagyonelemek átadása a 
Társulási Megállapodás XIII. 3.8. pontjában foglaltak szerint történik, 
amelyben a Tagok kötelezettséget vállaltak arra, hogy Tagi jogaikat ak-
ként gyakorolják, hogy a Program során létrehozott vagyonelemeket a 
Társulás a Tagoknak köteles átadni. 

A vagyonelemek kiadásánál a vonatkozó jogszabályokban és szakmai 
állásfoglalásokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárni. Ezért a 
Program befejezésével a Program során keletkezett vagyonelemek a Tár-
sulásban részt vett önkormányzatok részére kerülnek átadásra, a felek 
közötti megállapodásoknak megfelelően. Ennek elveit a javasolt vagyonát-
adási megállapodás mellékletében rögzítik a felek.

A Program eredményeként létrejövő létesítmények tulajdoni arányairól 
eredetileg a Társulásban részt vevő önkormányzatok a Társulási Megálla-
podásban állapodtak meg. Tárnok Nagyközség Önkormányzata annak el-
lenére nem szerepelt eredetileg az érdi regionális szennyvíztisztító tulajdo-
ni lapján, hogy annak létrehozásához anyagilag hozzájárult, és az elmúlt 
évtizedekben a felek többször kísérletet tettek ennek rendezésére. Ezen 
előzményekre tekintettel az a javaslat született, hogy a teljes tisztítótelepre 
vonatkozzon (a régire és az újra együttesen) a Társulási Megállapodásban 
rögzített tulajdonosi arányfelosztás. Ezzel lezárható az évtizedek óta húzó-
dó tulajdoni arányok tisztázása.

Az EU kötelezése alapján létrehozott iszaptelep területének tulajdonjoga a 
beruházás megkezdése előtt is Érd Megyei Jogú Város tulajdonában állt. A 
Tagok megállapodása értelmében az ezen az ingatlanon létrejött vagyon tu-
lajdonjogának megosztása az előzetesen tervezett beruházási költség szerint 
a hálózatokra számolt arányoknak megfelelően történne.

Tekintettel azonban arra, hogy Társulás részére az önerő biztosítása 
is eltérő arányban történik, illetve a jövőbeli iszapteleppel kapcsolatos 
tulajdonosi döntések meghozatala szempontjából célszerűnek látszik, a 
Társulás az iszaptelepen létrejövő vagyonelemek 100%-át Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának adja át.

A Tagok megállapodása értelmében a helyi csatornahálózatok és a helyi érde-
kű gyűjtővezetékek, úton és csapadékvíz-elvezető rendszeren végzett beruházá-
sok annak a települési önkormányzatnak a tulajdonába kerülnek, amelynek te-
rületén az megvalósult.

Az alapvezeték és hozzá tartozó átemelő műtárgyak tulajdonosai az 
egyes települések közigazgatási határain belül az illetékes Önkormányza-
tok lesznek.

Az egyéb eszközök tulajdonjogának megosztása az előzetesen tervezett 
beruházási költség szerint a hálózatokra számolt arányoknak megfelelően 
történik.

A házi átemelő berendezések tulajdonjoga a területileg érintett Önkor-
mányzat tulajdonába kerül át.
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SZERETETCSOMAG
karácsonyi „cipősdoboz” ajándékgyűjtés

rászoruló gyerekeknek

Gyűjtőpontok:

ÁLDOTT,  BÉKÉS
KARÁCSONYT 

KÍVÁNUNK!

Érd, Európa - sétány (STOP SHOP melletti faház)
December 9.,10.,16. 

09:00-17:00

ÉRD Aréna (Érd, Velencei út 39-41.) 
December 9-16. között

 08:00 -20:00

Amit várunk:

JÁTÉKOK
ÉDESSÉG

ISKOLASZEREK
GYEREKKÖNYVEK3

1
2

Érdi  Család-  és  
Gyermekjóléti

Központ NOI K

EZ I
L A

BD
A

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Pulai Edina 06 70 374 8877
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AMAGAZINBANVALÓMEGJELENÉSRŐL, A SZABADHIRDETÉSI
FELÜLETEKRŐLHIRDETÉSI TANÁCSADÓKOLLEGÁINK,
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINKTÁJÉKOZTATJÁK!

Sztárinterjú

RúzsaMagd
• KUCKÓSÍTÓÖTLETEK,

LAKBERENDEZÉSI TIPP

•RÉGI KARÁCSONYUNK

HANGULATA

• A TÉLI SZÜNET ÖRÖMEI

•AJÁNDÉKOZÁS

• EGÉSZSÉGESÜNNEPI
FINOMSÁGOK

di

EK

I

ival

K

CSALÁDI LAPOZÓ ADVENTI MAGAZIN

53
49

71
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A papa és a nehézfiúk
Egy felgyűrt ujjú kis baj-

szos ember, B. Sándor még 
virradat előtt érkezett. Le-
ült a piros forgószékre, és 
lassan, körülményesen be-
szélni kezdett. Volt időm 
megnézni tetoválásait. Jobb 
karjára kettős keresztet és 
egy régi magyar címert, a 
balra lobogó fáklyát rajzolt 
a tű, talán még valahol a 
fronton. B. Sándor 1922-es. 
A címer egyébként eléggé 
elnagyolt, a hármashalom 
teljesen hiányzik. Na és mi-
ket mondott hajnali ötkor ez 
a kis köpcös ember? Semmi 
érdekeset. Olyanokat, hogy 
a fapadosra fizetett be az 
üzemi konyhán, meg hogy 
Debrecenben a nagytemp-
lom közelében lakott. Aztán 
elment. Pontosabban az aj-
tóból még visszaszólt. „Jön-
ni fog majd a Szombathy 
úrhoz egy ember, aki azt 
állítja, hogy én a szállóról 
idehordom a híreket.”

Nyitott kapuk
B. Sándorhoz hasonlóan, 

mint egy börtönviselt ember 
került a 70-es években a 
Csepel Autógyárba.

– 1976-ban Horváth And-
rás, a Pest megyei Bíróság 
hivatásos pártfogója eljött 
hozzánk azzal, hogy az 
üzem segíthetné a büntetés-
végrehajtási intézetekből 
szabadult személyek beil-
leszkedését. Akkoriban 
szervezték mindenfelé a 
pártfogói hálózatot – emlé-
kezik Szombathy Miklós. 
Én hagytam, hadd beszél-
jen, aztán elé tettem ezt a 
füzetet. Mint munkaerő-
gazdálkodási osztályvezető 
1970 óta vezettem, hogy a 
szabadultak közül ki lépett 
be hozzánk, s ezek sorsa 
hogyan alakult. A tököli 
börtönben 74-ben rendez-
tünk egy hegesztőtanfolya-
mot is, 36 fiatalkorút vizs-
gáztattunk le. Akkor én itt 
nyitott kapukat döngetek, 
mondta Horváth András.

Még nem kezdődött el a 
reggeli műszak, amikor 
már a nyolcadik ember lép 
be a vadszőlővel befuttatott 
járműcsarnok kis oldalbe-
járatán. Az újonnan jött 
szűkszavú férfi az árvízről 
mesél. Arra csuda világ van 
most, mondogatja. A Kőrö-

sök vidékére való, a hét vé-
gén otthon járt. Később egy 
dörmögő öreg érkezik pana-
szával, fizetés előtt egy 
nappal kölcsönadta kollé-
gájának Sokol rádióját, az-
tán eltűnt a kolléga is, a rá-
dió is. „Annak még szót sem 
szabad adni”, hangzik a jó 
tanács, miközben elkészül 
a jegyzőkönyv. A szóban 
forgó kollégának nem az 
első stiklije, fél lábbal már 
megint a börtönben van. 
Alighogy kiszabadult, újra 
inni kezdett, s a tapasztalat 
szerint az alvilágba vezető 
út többnyire a kocsmaajtók-
nál kezdődik. A bíróság 
ezért a pártfogói felügyelet 
(pf) alá helyezetteket gyak-
ran hosszabb időre eltiltja 
az ivók látogatásától, de 
ilyenkor sokszor a titokban 
működő bögrecsárdák fo-
gadják be, és gyűjtik össze 
a pf-eseket.

Szombathy: „A szemem 
gyenge, de az orrom jobb, 
mint a szonda. Ezért is 
mondják, hogy én hamar 
kiabálok. De én nem kiabá-
lok kérem, én ordítok. Ha 
valaki már harmadszor 
nem jön be dolgozni, mert 
berúgott, azzal mit csinál-
jak? A szigorított őrizete-
seknek elég hat igazolatlan 
nap, hogy visszavigyék 
őket a börtönbe.”

Közben két busz zúg el 
az iroda előtt. Megjöttek a 
tököliek. A fiatalkorúak 
börtönéből 70–80 elítélt in-
gázik így Szigetszentmik-
lósra. Valaki régebben me-
sélte, hogy a fiúknak titok-
ban egy-két munkás szá-
zasokért adott el itt pornó-
képeket.

– Amikor nagyobb szám-
ban kezdtek érkezni a sza-
badultak, többen nekem 
szegezték, minek csábítják 
ide ezeket, csak hogy maga-
sabb legyen Szigetszent-
miklóson a bűnözés? Azóta 
több év eltelt és Szigetszent-
miklós nem áll rosszabbul, 
mint régen. Néhányan, ha 
követtek is el disznóságot, 
sohasem itt a környéken, 
hanem elmentek az isten 
poklába. Kétszer törtek be 
az utóbbi években a helyi 
ABC-áruházba, egyszer pe-
dig a kultúrotthonba, de so-
hasem a mi embereink. Ko-
molyabb ügyünk csak egy 

volt, a gyári öltözőben tört 
fel szekrényeket egy pf-es.

Öngyilkosság  
kísérlete

Megcsörren a telefon. Fel-
figyelek a párbeszédfoszlá-
nyokra.

– B. József?... Ha még nem 
lenne elbocsátva, nagyon 
sajnálnám. Hetek óta nem 
jár be… Ma megyek a kerü-
leti rendőrségre jelenteni, 
hogy eltűnt… Csak annyit 
tudunk, hogy legutóbb egy 
munkatársánál felakasz-
totta magát.

– Hogy történt?
– Egyik hét végén elment 

segíteni kollégájához. Egy-
szer csak megkérdezte, te 
láttál már akasztott em-
bert? Aztán nem sokkal ké-
sőbb hátrament a kertbe és 
felkötötte magát. Szeren-
csére még időben levágták.

B. József nem az egyetlen 
pf-es, aki így végezte: a 
nyilvántartások szerint ta-
valy a Csepel Autógyár utó-
gondozottjai körül hárman 
követtek el „eredményes” 
öngyilkosságot.

– Az egyiket Sz. János-
nak hívták, rendes bácsika 
volt, emlékszem, egyszer 
ballagóöltönyt vett a fiá-
nak, máskor farmernadrá-
got. Aztán, amikor hazauta-
zott Szolnokra, úgy látszik, 
elfogyott a pénze, mert lo-
pott egy önkiszolgáló bolt-
ból egy üveg 30 forintos 
bort. Amikor lebukott Sz. 
János, tudta, mi vár rá, mint 
szigorított őrizetesre. A 
börtön helyett inkább a kö-
telet választotta.

Hajt a vérem
A Heti Híradóban, a bün-

tetés-végrehajtási intézetek 
lapjában megjelent egy cikk 
„A fegyházak törzsvendé-
ge” címmel. Az írás fősze-
replője megjárta már a váci, 
sopronkőhidai, mária-
nosztrai, szombathelyi és 
szegedi börtönt. Arra a kér-
désre, hogy mikor hagy már 
fel ezzel az életmóddal, azt 
válaszolta: „Nem tudok vál-
toztatni, engem hajt a vé-
rem”. A riport főszereplője a 
Csepel Autógyár pártfogó-
ja, Szombathy Miklós volt. A 
63 éves ősz hajú férfi 1977-

ben, 28 év után ment nyug-
díjba, a Csepel Autóból, az-
óta 70 órás szerződése van 
a gyárral. Minden kedden 
és pénteken hajnali 5-től fo-
gadónapot tart, hétfőnként 
a megyei bíróságra megy a 
pf-esek letéti pénzéért, míg 
a hét közepe legtöbbször a 
toborzó utaké.

Megindulnak  
a hangyák

– Leggyakrabban Sop-
ronkőhidára járunk, a ne-
hézfiúknak nevezett szigo-
rított őrizetesekhez. Elő-
ször tájékoztatót tartok, 
ebben elmondom, az elődök 
3–7 ezer forint között tud-
tak keresni, és hogy 140 fo-
rintért korszerű munkás-
szállást biztosítunk, bár 
sokan inkább az albérletek 
iránt érdeklődnek. Sziget-
szentmiklóson erre is van 
lehetőség. A tájékoztató 
után a főorvosnő megvizs-
gálja a jelentkezőket, mert 
korábban előfordult, hogy a 
festőüzembe például egy 
kavernás tüdőbeteg került. 
Akik a börtönben öngyil-
kosságot kíséreltek meg 
vagy karácsonyfát – össze-
tekert drótot – nyeltek, nem 
alkalmazzuk, a Csepel Autó 
így is kilencszáz csökkent 
munkaképességű személyt 
foglalkoztat. Jelenleg 88 
szabadult dolgozik az 
üzemben, és évi 256 millió 
forint termelési értéket állí-
tanak elő…

Kialvatlan szemű, s az éj-
szakai műszaktól lelassult 
mozgású 30 év körüli férfi 
lép be. Nyilvánvaló. hogy 
egy korábban elkezdett be-
szélgetés folytatódik.

– Élettársam mindent el-
hisz, amit a kolléganői mon-
danak.

– Érdemes ezt erőltetni, 
mondja? A maga helyében 
még ma keresnék egy búto-
rozott szobát….

– Megmondom, nekem az 
a legfontosabb, hogy ne le-
gyek egyedül, mert olyan-
kor van időm gondolkodni, 
és akkor megindulnak a 
hangyák.

A szabadultak között sok 
a sérülékeny, pszichopata 
ember, s a személyiség sok-
szor csak tovább fokozza a 
nehézségeket. Legtöbben 

kötődni próbálnak valaki-
hez, barátot, társat keres-
nek. Nem egynek Szomba-
thy lesz a bizalmasa, aki-
nek a pf-esek között papa a 
gúnyneve. A jelek szerint az 
ő kemény, de türelmes pe-
dagógiai módszereinek is 
tulajdonítható, hogy tavaly 
53 pf-esből csak 13, idén 61 
közül mindössze 4 került 
vissza a börtönbe.

Gy. István mesél
A bűnöző elvont képe 

többnyire úgy él a köztudat-
ban, mint a törvényekkel 
tudatosan szembehelyezke-
dett emberé. Az ilyen sze-
mélyeket megváltoztatni 
valóban rendkívül nehéz, 
csakhogy az elítéltek között 
igen sok a sodródó, gyenge 
akaratú ember is, a pártfo-
gói munka elsősorban az ő 
körükben hozhat eredmé-
nyeket.

Mielőtt elmegyek, leg-
alább egy szabadulttal sze-
mélyesen is beszélni aka-
rok. Úgy alakul, hogy a ve-
lem egykorú Gy. Istvánnal 
találkozom.

– Ne bonyolítsuk, tege-
ződjünk – kezdi.

– Miért ültél?
– Bunyók, lopások…
– Állítólag, te vagy a Cse-

pel Autó egyik reklámfiúja.
– Három éve szabadul-

tam Márianosztráról. Nem-
rég visszavittek, hogy 
mondjam el a következő ge-
nerációnak, milyen itt a 
Cséá-ban.

– Na, és milyen?
– Bent azt mondták, hogy 

itt kötelező meghunyász-
kodni és robotolni kell a 
nagyvilágba. Meg, hogy 
olyan az egész, mint egy 
munkatábor… Ha embertől 
távol állt, hogy átvegyek 
egy ilyen tempót, tőlem tá-
vol állt. Angyalföldi srác 
voltam, s amikor idejöttem, 
én is féltem Cséá-tól. Aztán 
a Miklós bácsi megtette, 
amit ember megtehet, és a 
műhely is elfogadott. Jövőre 
építkezni akarunk, ha a fe-
leségem a gyesről vissza 
tud jönni dolgozni. Miklós 
bácsi, lesz valami a bölcső-
déből?

Babus Endre
Pest Megyei Hírlap,
1980. szeptember 14.

Urbán LászLó – sajtótükör
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November 27. HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  2017-2018. évi női kézilabda eHF 

Kupa
 Érd – Issy Paris Hand  (ismétlés)
21:10 Kor Kontroll Percek 2. rész
21:30 monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
22:00 bibliai Szabadegyetem   73/90. rész
23:00 mozgás
 sportmagazin
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
0:00 Tűzijáték

November 28. KeDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 JÜ zenekar
21:00 vámos miklós beszélgetős műsora
21:55 2017-2018. évi labdarúgó bajnokság
 Érdi VSE -  Gyirmót FC Győr II 
23:35 műábránd
23:55 mozgás
 sportmagazin
 0:25         Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:40 Híradó
 0:55 Tűzijáték

November 29. SZerDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 mozgás
 sportmagazin

20:00 bibliai Szabadegyetem   74/90. rész
21:00 Szeptember katonája
 portréfilm
21:35 Fogadó-óra
 kérdezzen a Polgármestertől!
22:05 Fény-kép
 dokumentumfilm 
22:35 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
22:50 Híradó
23:05 Tűzijáték

November 30. CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 126. rész
20:00 Fogadó óra
 kérdezzen a Polgármestertől!
20:30  2017-2018. évi női kézilabda 

bajnokság
 Érd – FTC Rail Cargo Hungaria (ismétlés)
21:40 Élen állunk  
 sportmagazin
22:10 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:40 mozgás
 sportmagazin
23:10 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:40  Kor Kontroll Percek 2. rész
0:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:15   Híradó
 0:30 Tűzijáték

DeCember 1. PÉNTeK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 126. rész
20:00 műábránd
20:20 50 éves a Lukin Zeneiskola
 Jubileumi hangverseny
22:40 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

23:10 Fény-Kép
 kulturális magazin 
23:40 mozgás
 sportmagazin
  0:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:25  Híradó
  0:40 Tűzijáték

DeCember 2. SZombAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Kor kontroll Percek 2.  rész
19:50 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:20 mozgás
 sportmagazin
20:50 Szeptember katonája
 portréfilm   
21:25 bibliai Szabadegyetem   74/90. rész
 dokumentumfilm
22:25 monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat 
22:55   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
23:25 Tűzijáték

DeCember 3. vASÁrNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 mozgás
 sportmagazin
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 50 éves a Lukin Zeneiskola
 Jubileumi hangverseny 
23:20 vámos miklós beszélgetős műsora
  0:15  Kor Kontroll Percek 2.rész
  0:35      Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
 1:05 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  1:35  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.

Hull a pelyhes…
a Csurgó Zenekar Mikulásváró koncertje
a művelődési központban

Minden 14 év alatti gyermek  
csomagot kap a Mikulástól,melyet  
a szülők előzetesen megvásárolnak.
Belépőjegy: 850 Ft, 
csomagjegy: 950.- Ft
A jegyek megvásárolhatók  
november 30-ig a művelődési  
központ pénztárában.

A Csurgó Zenekar  
előadásában számos népdal, 

saját dal, gyermekjáték  
elevenedik meg.   

Foglalkozásaiknak, koncertjeik-
nek a gyermekek is aktív  
részesei, s nem egyszer  

a szülők is együtt mulatnak, 
táncolnak, játszanak velünk. 

2017. december 9. 
szombat 16 óra

Idén a Mikulás 
             bringával érkezik!

A bringásokat meleg tea

és forralt sör várja  

a Köleses söröző jóvoltából!

2017. december 3.
Érd Főtér
gyülekező: 9.30 
indulás: 10.00

Érd Körbe Mikulás tekerés
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Gazdasági iroda

gépkocsivezető
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: a 
Szociális Gondozó Központ és minden szerve-
zeti egységére kiterjedően gépjárművezetői és 
szállítási feladatok elvégzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés,

•	 legalább „B” kategóriás jogosítvány,
•	 PÁV I. kategóriás jogosítvány,
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 fényképes önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló dokumentum 

másolata,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
november 24. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Póder Mária nyújt, a 06-23-
520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális 

Gondozó Központ – Érd címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Emma utca 7.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/760/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: gépkocsivezető;

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

•	 személyesen Póder Mária részére, Pest 
megye, 2030 Érd, Emma utca 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•	 a munkakör betöltése kizárólag a megje-

lölt végzettséggel lehetséges;
•	 az érvényes pályázatot benyújtó 

jelentkezők személyes meghallgatáson 
vesznek részt;

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek 
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltéte-
leknek maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 
november 24.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Gazdasági iroda

karbantartó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: 
a szervezeti egységek területén a javítási és 
karbantartási munkák elvégzése, villanyszerelés, 
vízszerelés, kazánok működésének felügyelete, 
kisebb lakatosmunkák elvégzése, kisebb festés, 
vakolás, javítás, hulladék összegyűjtése, télen 
síkosságmentesítés, hóeltakarítás és a szervezeti 
egységek telephelyein esetlegesen észlelt és 
jelzett hibák kijavítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-

lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés,
•	 legalább „B” kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 fényképes önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló dokumentum 

másolata,
•	 erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
november 23. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Póder Mária nyújt, a 06-23-
520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális 

Gondozó Központ – Érd címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Emma utca 7.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/759/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: karbantartó;

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

•	 személyesen Póder Mária részére, Pest 
megye, 2030 Érd, Emma utca 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•	 a munkakör kitöltése kizárólag a megje-

lölt 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 feltéte-
leknek maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 
november 24.

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

 49-5477
Gyermekjóléti Szolgálat:   20/231-8561
Mentő:  30/466-0074
Polgárőrség: 30/621-2596
Hajléktalanszálló:  20/336-8773
Érdi Vöröskereszt:  70/933-8306

Közérdekű

Az Érdi Horvát Önkormányzat

közmeghallgatást tart
2017. november 30-án,  

csütörtökön 17 órától

a Polgárok Háza Dísztermében.

(2030 Érd, Alsó utca 3.)

Közérdekű felhívás

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között  
ügyfélfogadást tart

a Polgárok Háza 204-es 
szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást 
észlel a városban,  az alábbi tele-

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

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

macsotay.polgarorseg@gmail.com

AZ ŐSZI ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL
Az Érd és Térsége Hulla-

dékkezelési Nonprofit Kft. az 
önkormányzat képviselő-tes-
tülete 23/2005. (VII.01.) sz. 
rendelete alapján ebben az év-
ben november 11 – december 
16. között végzi el az őszi zöld-
hulladék gyűjtést.

A biohulladékot az ingatlan-
tulajdonos 0,5 m3-t meg nem 
haladó mennyiségben, hulla-
dékzsákban, vagy legfeljebb 1 
méteres darabokra vágva és 
kötegelve helyezheti az ingat-
lana elé, az ütemterven feltün-
tetett időpontban.

A 0,5 m3-t meghaladó meny-
nyiségű biohulladékot az ÉTH 
Nonprofit Kft. a zöldhulladék 
gyűjtése alatti időszakban té-
rítésmentesen veszi át a lako-
soktól a Sas utcai hulladékud-
varban. A hulladék beszállítá-
sáról, a hulladékudvar üze-
meltetési előírásainak betar-
tása mellett, az ingatlantulaj-
donosnak kell gondoskodnia.

A gyűjtés-szállítás ingye-
nes, azonban a zsákot az in-
gatlantulajdonosnak kell biz-
tosítani.

Kérjük, hogy a zsákba csak 
zöldhulladékot helyezzenek el.

A zsákot ne kössék be, mert 
annak tartalmát szúrópróba-
szerűen ellenőrizzük. Ameny-
nyiben idegen anyagot talá-
lunk a zsákokban, úgy a teljes 
mennyiség elszállítását meg-
tagadjuk.

A zöldhulladékot zsákosan 
szállítjuk el, a zsákokat nem 
adjuk vissza.

Gyűjtés előtt a kihelyezett 
hulladékról, és a gyűjtés után 
a „tiszta” utcáról az ÉTH Non-
profit Kft. dátumozott fény-
képfelvételt készít.

Fontos! A gyűjtést egy idő-
ben, több helyszínen kezdjük 
meg, ezért a megadott időszak 
első napján reggel 7 órára kér-
jük kihelyezni a zöldhulladé-
kot az ingatlan elé.

ÉTH Nonprofit Kft.

A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE
Lapunk az ütemtervet heti 

bontásban, a járatok érkezését 
megelőző lapszámban közli.

2017. DECEMBER 9.

Ács u. Aggteleki u. Ajnács-
kő u. Aknász u. Aradi u. Asz-
faltozó u. Asztalos u. Bádogos 
u. Bajcsy-Zs. u. Bakonyi u. Bá-
nyász u. Barlang u. Bérc u. Be-
tonozó u. Bihari u. Bikszádi u. 
Bognár u. Borszéki u. Börzsö-
nyi u. Brassói u. Burkoló u. 
Búvár u. Bükk u. Cserhalmi u. 
Cserhát u. Csigás u. Csillés u. 
Csiszoló u. Csobánci u. Csóka-
kő u. Csúcs u. Csurgói u. Daró-
ci u. Darukezelő u. Debrői u. 
Detrekő u. Dévai u. Dévényi u. 
Drégely u. Egervári u. Eszter-
gályos u. Faragó u. Fátra u. 
Favágó u. Fazekas u. Felvinci 
u. Fényező u. Festő u. Firtos u. 
Fogarasi u. Földmérő u. Föld-
munkás u. Fonó u. Fraknó u. 
Fűtő u Fuvaros u. Füleki u. 
Fűrészelő u. Füzérvári u. Gé-
pész u. Hargitai u. Hegesztő u. 
Hegyalja u. Hollókő u. Iglói u. 
Írottkő u. Kalotaszegi út Kár-
páti u. Kassai u. Késmárki u. 
Kolozsvári u. Komáromi u. 
Körmöci u. Korompai u. Kor-
ponai u. Kőhalmi u. Kőszegi u. 
Krasznahorka u. Liptói u. Lő-
csei u. Mátra u. Mecseki u. Mu-
rányi u. Naszályi u. Nógrádi u. 
Orom u. Radnai u. Regéci u. 
Retyezáti u. Rozsnyói u. Sal-
gói u. Selmeci u. Somogyvári 
u. Somoskő u. Sóskúti u. 
Szendrői u. Szigetvári u. Szik-
lás u. Szirtes u. Szovátai u. 
Tárnoki u. (a Bajcsy-Zs. u. és a 
Kolozsvári u. között) Tárnoki 
köz Tátra u. Temesvári u. Tö-
mösi u. Tordai u. Torockói u. 
Törcsvári u. Trencséni u. Tus-
nádi u. Ungvári u. Üveges u. 
Vereckei u. Vihorlát u. Viseg-
rádi u. Vízmosás u. Zengő u. 
Zilahi u. Zólyomi u.

Közérdekű tájékoztató
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Közérdekű felhívás

Közérdekű felhívás Közérdekű tájékoztatás

www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu – 
ww.facebook.com/egyenlo.banasmod.hatosag 

 

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS

        Forduljon az          
Pest megyei ügyfélszolgálatához, ha

neme,
életkora,

bőrszíne vagy nemzetisége,
vagyoni helyzete,

    egészségi állapota,
  szexuális irányultsága, nemi 
identitása,

faji hovatartozása
vallási, vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
fogyatékossága,
családi állapota, anyasága vagy apasága,

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és 

megszüntetése.

 
Keresse fel Dr. Szatmári Éva

Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását!
További információ:
06-30-960-2657;

eva.drszatmari@gmail.com

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2030 Érd, Alsó utca 1-3. II. em. 205. számú tárgyaló

Tel: 06-23-522-300
2017. 12. 11. hétfő 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

Érd Kiváló Sportolója Díj
Érd Kiváló Sportcsapata Díj

Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj adományo-
zásával az önkormányzat kifejezi elismerését az érdi általános és közép-
iskolák azon tanulóinak, valamint az érdi sportszervezetek általános és 
középiskolás korú sportolóinak, akik kiemelkedő sportteljesítményükkel 
öregbítették Érd Megyei Jogú Város hírnevét.
•	 Az Érd Kiváló Sportolója Díj azoknak a diákoknak adomá-

nyozható, akik egyéni, vagy csapatsportágban országos 
diákolimpián vagy országos bajnokságon 1. helyezést értek 
el, illetve válogatott kerettagok.

•	 Az Érd Kiváló Sportcsapat Díj azoknak a csapatoknak ado-
mányozható, akik a szakszövetség által kiírt csapatsportág-
ban országos diákolimpia országos döntőjén 1-3. helyezést 
értek el vagy országos bajnokságon 1-3. helyezést értek el.

Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj odaítélésére a 
köznevelési intézmények vezetői, valamint a sportszervezetek vezetői 
tehetnek javaslatot.  A köznevelési intézmények vezetői, valamint a sport-
szervezetek vezetői az elismerések adományozása érdekében évente egy 
személyre és egy csapatra tehetnek javaslatot. A javaslatokhoz az elért 
eredményekről, a válogatottságról a sportág országos szakszövetségének, 
illetve a Magyar Diáksport Szövetségnek az igazolása szükséges. Az elis-
merés adományozásáról a Sport és Ifjúsági Bizottság dönt.
A javaslatokat a Sport és Ifjúsági Bizottságnak címezve, a Polgármesteri 
Hivatal Humán Irodáján (2030 Érd, Budai út 8.) kell benyújtani. Bővebb in-
formációt Havril Károly sportreferens nyújt a következő elérhetőségeken: 
06-23-522-300/212-es mellék, havril.karoly@erd.hu.
A benyújtás határideje: 2018 január 10.

Sport és Ifjúsági Bizottság

Érd Megyei Jogú Város
Tehetséggondozó Ösztöndíjáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési 
és Művelődési Bizottsága az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról 
szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet 7. § (1) be-
kezdésében foglalt jogkörében eljárva a Tehetséggondozó 
Ösztöndíjpályázat 2018/2017. tanévre szóló pályázatait elbí-
rálta.
Az 58/2017. (X.19.) KÖMÜB határozat alapján az alábbi 
tanulók részesülnek 6.000-15.000 Ft/hó tanulmányi 
ösztöndíjban.
Antal Orsolya, Apáti Zsófia Panna, Baccilieri Laura, Ba-
logh Dénes, Baranyai Sára Réka, Bárkányi Dóra, Bartók 
Petra, Belley Luca, Bencs Lilla, Béres Lilla, Bíró Edina, 
Bodnár Eszter, Bolyki Gergő, Bolyki Levente, Borka 
János, Bóta Rebeka Anna, Brock Albert, Busák Bence 
Róbert, Buzási Boglárka, Buzási Kamilla, Czégel András, 
Czeglédi Bálint Róbert, Csáki Márton, Csáki Zsófia, 
Csattos Dominik Tamás, Csattos Laura Jázmin, Cserkuti 
Eliza Virág, Csibrák Antónia, Csősz Annakata, Darabos 
Ábel, Darabos Bence, Darabos Csenge Cecília, Darabos 
Donát, Darabos Máté, Darabos Réka, Deák Alexandra, 
Drlák Dóra, Droba Györgyi, Droba Panna, Droba Tünde, 
Dudás Patrícia Dóra, Dulka Csenge Viktória, Dulka Lili 
Zora, Dulka Zsófia Flóra, Édes Fanni, Fazakas Norbert, 
Ferdinándi Gyöngyvér Boglárka, Fogarasi Ábel Csanád, 
Fogarasi Áron Zoltán, Fogarasi Nóra Edit, Forgács Kitti, 
Fülöp Anna, Gergely Klára, Gothárd Anita Izabella, 
Gréger Beáta, Gregus Balázs, Guti Levente Botond, Ha-
lász Dorina Anna, Halász Péter Sándor, Hanczik Péter, 
Harkai Balázs Antal, Harkai Botond András, Hegedős 
Eszter, Hegedős Péter György, Héjas Réka Ildikó, Herceg-
fi Hanna Gerda, Horváth Júlia Kata, Horváth Klaudia, 
Hürkecz Péter, Iváncsics Noémi, Jokhel Fanni, Jokhel 
Kitti, Kapuvári Barnabás, Kapuvári Bendegúz, Kecske-
méti Dorina Csenge, Kecskeméti Vivien Fanni, Kecskés 
Áron, Kecskés Panka, Kerekes Márton, Kerkuska Mihály 
Sámuel, Kirilla Éva Petra, Kirilla Tamás Ádám, Kiss Gab-

riella Annamária, Kiss Kíra Bianka, Kiss Virág, Kocsis 
Noémi, Kocsis Rudolf István, Kóra Sára, Kovács Mátyás 
Dániel, Kovács Petra, Kovács Réka, Labossa Anna Gréte, 
Labossa Barnabás Máté, Lehóczki Fanni, Lehóczki 
Tímea, Lendvai Dalma, Lendvai Dániel, Lendvai Dorina, 
Lévai Olivér, Majzik Bálint Zoltán, Majzik Sára Virág, 
Mendre Virág, Meskó Alex István, Mészáros Adrienn, 
Mészáros Antal Zsolt, Micskó Angéla Lina, Micskó Máté 
Benedek, Micskó Zsombor Ágoston, Mihályi Nóra Viktó-
ria, Miskéri Maja Rebeka, Molnár Csongor, Molnár Luca 
Sára, Murgás Levente, Müller Ákos, Nádasi Szonja, Nagy 
Amanda, Nagy Barnabás Géza, Nagy Domonkos, Nagy 
Eszter, Németh Emese, Németh Erika Diána, Németh 
Noé Dániel, Németh Zoé, Ondrej Adél, Pálfalvi Rupert 
Odin, Palkovics Dóra, Papp Orsolya, Perényi Zsófia Ka-
talin, Péter Mónika Margit, Petrovics Balázs, Petrovics 
Henriett, Pintér Ádám, Pintér Katrin, Polgár Alexandra 
Ágnes, Polgár Laura Viktória, Pozsonyi Enikő, Régi 
Boglárka Beáta, Ritter Balázs, Ritter Kristóf, Ruzsinkó 
Bence Károly, Sági Petra, Serényi Laura, Serényi Szonja, 
Somogyi Luca, Somogyi Rebeka, Ster Patrícia, Stokker 
Bálint, Stokker Botond, Suhó Csaba István, Svingor 
Emma Dóra, Svingor Mátyás, Svingor Mihály János, 
Szalma Bertalan, Szalma Borka, Szalma Luca, Szanyi 
Bianka, Székely Szabolcs, Székely Zoltán, Szikor Máté 
Attila, Szikora Jázmin, Sziva Bíborka, Szőke Dorottya 
Réka, Szőke Sára Ilona, Szujó Balázs, Szundy Alexandra 
Nikolett, Szundy Dominik Dániel, Szunyogh Bence, Szűcs 
Klára Réka, Takács Tímea, Tamás Bettina, Tarcza Lídia, 
Thurnay Laura Ágnes, Tímár György, Tombor Bori, Tóth 
Anett, Tóth Lídia, Tóth Nikolett, Tóth Tünde, Vadkerti 
Johanna Rebeka, Varga Abigél, Varga Dzsenifer Mária, 
Varga Laura, Varga Lilla Andrea, Várhalmi Botond 
István, Várhegyi Cintia, Végh Norbert, Végh Tímea, 
Vikár Dániel, Virlics Zsófia, Vokoun Iván Dániel, Zalavári 
Beáta, Zana Klaudia Olimpia, Zöldi Zille

Köznevelési és Művelődési Bizottság

Fogyasztói elégedettség mérésről
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. 2017 őszén is Fogyasz-
tói elégedettség mérést végez tisztelt Felhasználói 
körében.
Teszt alapú kérdőívünkben megkérdezzük Felhaszná-
lóinkat ügyintézéseik során gyűjtött tapasztalataikról, 
illetve szolgáltatásunkkal kapcsolatos elvárásaikról. A 
mérés célja szolgáltatásaink színvonalának növelése és 
a felhasználók véleményének megismerése.
A mérésben 2500 db kérdőívet küldünk ki postai levél-
ben, véletlenszerűen kiválasztott Felhasználóinknak. 

A honlapon is megtalálható kérdőívünket minden Fel-
használónk kitöltheti és elektronikus formában eljut-
tathatja hozzánk véleményét.
A kérdőív kitöltésére 2017. október 30. és 2017. novem-
ber 26. között van lehetőség.
A Fogyasztói elégedettségi kérdőívünk anomin és 5 perc 
alatt kitölthető Ügyfélszolgálati Irodánkon, illetve hon-
lapunkon: www.erdivizmuvek.hu.
Köszönjük, hogy segíti munkánkat!

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Érd Megyei Jogú Város
Esélyteremtő Ösztöndíjáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési 
Bizottsága az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított ta-
nulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet 
7. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az Esélyteremtő Ösztön-
díjpályázat 2017/2018. tanévre szóló pályázatait elbírálta.
Az 59/2017. (X.19.) KÖMÜB határozat alapján az alábbi tanulók 
részesülnek 10.000-15.000 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban.

Csurán Zsüliett, Fehér Szabina Fanni, Horváth György, 
Kovács Andrea Gina, Kovács Fanni, Kovács János Mar-
tin, Kovács Márk, Lakatos Jordána Edina, Nikolics 
Balázs, Nikolics Gina, Nikolics Dominik György, Novák 
György Andzseló, Nyári István, Oláh Antóna, Sipos Na-
tália, Schunk Annamária, Plézer Sándor, Vida Brigitta, 
Veres Laura Köznevelési és Művelődési Bizottság

Közérdekű tájékoztatás

Közérdekű tájékoztatás
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Érd i hölgyé a korona!
Az érdi Kerepesi Réka fejére kerülhetett a korona a Pest 
Megye Szépe választás szombati gáláján. Udvarhölgye Mé-
száros Petra (Cegléd) és Tóth Gabriella (Budakeszi) lett.

Tizenhat Pest megyei 
hölgy – köztük két érdi – ver-
sengett a koronáért szombat 
este a törökbálinti művelő-

dési házban rendezett gálán, 
amelynek fővédnöke dr. 
Aradszki András államtit-
kár, térségünk országgyűlé-
si képviselője volt. Aradszki 
András köszöntőjében hang-
súlyozta: a verseny nemcsak 
a külső szépségről szól, ha-
nem a természetes és har-
monikus nőről, motivációról, 
belső tartásról, tehetségről, 
álmok megvalósításáról és 
annak lehetőségéről.

– Kívánom annak a hölgy-
nek, akinek a fejére kerül a 
korona, hogy királynőként 
viselje, de gondoljon arra is, 
ez nem több, mint visszaiga-

zolása annak, hogy valamit 
jól csinált, hogy van szor-
galma és tehetsége. És egy-
ben adjon erőt neki ahhoz 

is, hogy ezzel a szorgalom-
mal és tehetséggel meg tud-
ja valósítani az álmait, és 
legyen sikeres a magánélet-
ben és hivatásában egya-
ránt – zárta szavait az est 
fővédnöke.

Az érdi Kerepesi Rékának 
ezen az estén minden bizony-
nyal valóra váltak az álmai.

– Hihetetlen érzés! Három 
hónapon keresztül készül-
tem a versenyre, arra, hogy 
a legjobb formámban le-
gyek. A jelek szerint ez sike-
rült is – mondta a fiatal 
hölgy, aki nem csupán a ko-
ronát köszönheti ennek a 

versenynek, hanem jó bará-
tokat is.

Arra a kérdésre, milyen 
tervei vannak a jövőre néz-
ve, Réka elmondta: szeretne 
közreműködni abban, hogy a 
Pest Megye Szépe minél na-
gyobb, országos verseny le-
gyen – azaz kipróbálná ma-
gát a „másik oldalon”. Réká-
nak vannak egyéb tervei is: 
jelenleg TB- és bérügyinté-
zőnek tanul, de – mivel ko-
rábban versenyszerűen röp-
labdázott és teniszezett – 
szeretne felvételizni a Test-
nevelési Egyetemre, hogy 
édesapja nyomdokaiba lépve 
teniszedző lehessen.

Réka nem az első érdi 
szépségkirálynő: korábban 
több ízben megrendezték az 
Érd Szépe választást, ebből 
nőtte ki magát a Pest Megye 
Szépe, amit először, de – 
ahogy Bada Zoltán ver-

senyigazgató lapunknak 
utalt rá – nem utoljára ren-
deztek meg.

– A gála visszaigazolta, 
hogy nagyon jó úton ha-
ladunk. Szeretnénk ezzel 
a versennyel értéket te-
remteni Pest megyében. 
Minden erőmmel azon le-
szek, hogy a Pest Megye 
Szépe minél híresebb, 
nagyobb és színvonala-
sabb legyen – hangsú-
lyozta Bada Zoltán.

A másik döntős érdi 
hölgy Szűcs Nikolett nem-
rég ünnepelte tizenkilen-
cedik születésnapját. Ez 
volt az első szépségver-
seny, amin részt vett, és 
mint lapunknak elmond-
ta, kicsit csalódottnak 
érezte magát, hogy nem 
került az első három közé, 
ugyanakkor hatalmas él-
ményt jelentett neki a ver-
senyzés.

– Szeretném folytatni a 
modellkedést, és akár több 
szépségversenyen is részt 

vennék a jövőben – mondta 
az érettségire készülő ifjú 
hölgy, aki a gimnázium után 
pszichológiát szeretne ta-
nulni.

A szombati, telt házas 
gálán a közönség is reme-
kül érezte magát. A lányok 
farmer öltözékben, ma-
gyar motívumokkal díszí-
tett ruhában és estélyiben 
mutatkoztak be a zsűri és 
a nézők előtt. Míg a höl-
gyek átöltöztek, a JP Dan-
ce Company, a Rocky Mon-
day és az Érdi Táncsport 
szórakoztatta a közönsé-
get, az est sztárvendége 
pedig Szabó Ádám harmo-
nikaművész volt. A jó han-
gulathoz hozzájárultak az 
est házigazdái, Némedi 
Varga Tímea és Gergely 
Róbert is. n ÁdÁm K.

A lányok farmer öltözékben, magyar motívumokkal díszített ruhában és estélyiben (képünkön) mutat-
koztak be a zsűri és a nézők előtt

Míg a hölgyek átöltöztek, színvonalas táncprodukciókat láthatott a közönség (Fotók: Boros Sándor)

Bada Zoltán versenyigazgató Pest megye szépévé koronázza Kere-
pesi Rékát

A gála résztvevőit dr. Aradszki András köszöntötte, mellette az est 
házigazdái Némedi Varga Tímea és Gergely Róbert
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Olívia Fitness (Érd, Budai út 62.):
hétfőn 10-11 óráig;

novembertől minden
pénteken 17:30-18:30-ig
Érd, Riminyáki út 64. (emeleten)
Szerdán és pénteken 10-11-ig.
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Ha örökbe fogadná 
Kirát vagy Atlaszt, 
vegye fel a kapcsola-
tot az Alapítvány 
munkatársaival. Te-
lefon: 06 30 276 6071 
vagy 06 30 910 6987, 
E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A 
többi gazdikeresőt 
pedig megtalálja a 
w w w.s i r iusa lapit -
vany.hu weboldalon. 
Sirius Állat- és Ter-
mészetvédelmi Ala-
pítvány, Érd.

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Kira 1 év körüli, közepes termetű, 
foglalkozásigényes, ivartalanított 
szuka kutyus. Aktív, kutyához értő 
gazdinak ajánljuk. Más kutyákkal 
általában megfér, a cicákat nem 
bántja.

Atlasz 6 éves, kifejezetten nagy 
termetű kan, családi tragédia mi-
att került a menhelyre. Barátsá-
gos, egyelőre kissé tartózkodó, 
emberbarát. Eddig kertes házban 
élt egyedüli kutyaként.

Biztonságos világ
November 17-én pénteken rendezték meg „Az én biz-
tonságos világom” címmel meghirdetett rajzpályázat 
döntőjét és díjátadó ünnepségét a Szepes Gyula Műve-
lődési Központban.

A pályázatot a bűn és ba-
lesetmegelőzési projekt ke-
retében a Pest Megyei rend-
őr-főkapitányság hirdette 
meg idén szeptemberben, 
melynek célja a rendőrség 
és a roma kisebbség kap-
csolattartásának és kap-
csolatrendszerének meg-
óvása, továbbfejlesztése, il-
letve az együttműködés 
hatékonyabbá tétele volt. A 
rendezvényen a rendőrség 
képviselőin kívül az érin-
tett iskolák küldöttei és az 
Érdi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat tagjai vettek 
részt.

- A kezdeményezés a ki-
sebbségek és a rendőrség, 
illetve a kisebbségek és a 
társadalom kapcsolatának 
a szorosabbá fűzésére in-
dult ki. Az általános iskolá-

sokat céloztuk meg, hiszen 
az elfogadásnak és a bűn-
megelőzésnek már ebben a 
korban el kell kezdődnie. 
Arra kértük az iskolákat, 
hogy egy-egy rajzzal pá-
lyázzanak. Ez az első év, a 
visszajelzések a tanároktól 
nagyon pozitívak, ezért re-
méljük, hogy jövőre még 
szélesebb körben elterjed a 
pályázatunk és még többen 
vesznek részt rajta. – nyi-
latkozta lapunknak Tucsá-
nyi István r. alezredes.

A megnyitó után titkos 
szavazás következett. A je-
lenlévőknek negyedórájuk 
volt, hogy eldöntsék a kiállí-
tott pályaművek közül me-
lyikre szavaznak. Az első 
három helyezett értékes 
nyereményekkel gazdago-
dott, többek között Erzsé-

bet utalványokat, il-
letve bűnmegelőzési 
csomagokat nyer-
hettek. A szavaza-
tok gyors össze-
számlálása után, 
kihirdették a győz-
teseket. Az első he-
lyezett a Nagykőrö-
si Kolping Katolikus 
Általános Iskola, a 
második helyezett 
az Érdi Batthyány 
Sportiskolai Általá-
nos Iskola, harma-
dik helyezett pedig 
a Szigethalmi Szent 
István Általános Is-
kola lett.

 n Meliska Fanni

A rajzpályázatot a bűn és balesetmeg-
előzési projekt keretében hirdette meg a 
Pest Megyei rendőr-főkapitányság

Tis  zta szívvel a kutyákért
Érden is terjed a kutyákat megbetegítő Dirofilaria im-
mitis, azaz szívféreg, ami alig tíz éve jelent meg Magyar-
országon – derült ki abból a vizsgálatból, amit a Sirius 
Alapítvány ötven mentett kutyáján végeztek el nemrég.

Mint Böjtös Andreától, az 
alapítvány elnökétől meg-
tudtuk, az érdi Városköz-
ponti Állatorvosi Rendelő 
ajánlotta fel, hogy térítés-
mentesen elvégzi a szüksé-
ges vizsgálatokat, és bizto-
sítja ingyenesen az ehhez 
szükséges gyorsteszteket, 
részben az érdi Dr. Székely 
Kft. segítségével.

Az ötven kutyából hat 
szívféreg és négy bőrféreg 
pozitív esetet találtak, ami 
tizenkét százalékos előfor-
dulást jelent. Dr. Benczik At-
tila, a rendelő vezető állator-
vosa elmondta: a szívféreg 

egy szúnyogok által terjesz-
tett parazita, amely a tüdő 
nagy ereiben, illetve súlyo-
sabb esetekben a szív ürege-
iben él, és okoz súlyos káro-
sodást a kutyák légzési és 
keringési rendszerében. A 
kifejlett hím féreg körülbelül 
15, a nőstény 25-30 cm-es, 
vékony, fehér színű, utódaik, 
a mikrofiláriák – ezeket ter-

jesztik a szúnyogok – csak 
mikroszkóppal láthatóak.

A szívférgesség körülbelül 
10 éve jelent meg Magyaror-
szágon, és egyre gyorsab-
ban terjed. Hazánkban jelen 
van a bőrféreg (Dirofilaria 

repens) fertőzöttség is, 
amely hasonlóan fejlődik, de 
a felnőtt férgek nem a szív-
ben, hanem valahol a bőr-
ben, esetleg az izomrostok 
között élnek.

A beteg állatot lehet kezel-
ni, ám a gyógyítás hosszú hó-
napokig tart, drága, és súlyo-
sabb esetekben nem is mindig 
sikeres. A megelőzés olcsóbb 
és hatékonyabb: a szúnyog-
szezonban havonta adagolt 
cseppek, illetve tabletták for-
májában megoldható. Az ál-
latorvos felhívta a figyelmet 
arra, hogy a gyógyszer ada-
golása előtt feltétlenül el kell 
végezni a szűrővizsgálatot, 
mivel a már fertőzött állatnál 
a megelőzést célzó gyógysze-
rek komoly mellékhatásokat 
okozhatnak.

– A mikroszkópos teszt 
3000, a komolyabb, szeroló-
giai gyorsteszt 7000 forintba 
kerül. Mindkettőt ajánlatos 
elvégezni, hogy időben meg 
tudjuk kezdeni a védekezést 
a parazita ellen – tette hozzá 
Benczik doktor, aki kérdé-
sünkre elmondta azt is: a 
szívférgesség csak szúnyog-
csípéssel terjed, egyik kutya 
a másiktól nem kaphatja el.

A menhelyen kiszűrt ku-
tyákon még nem jelentkez-
tek a betegség tünetei. Több 
hónapig tartó kezelésüket 
megkezdik – ehhez minden 
támogatást köszönettel 
vesznek.

A Sirius Állat- és Termé-
szetvédelmi Alapítvány 
b a n k s z á m l a s z á m a : 
1 0 4 0 3 1 3 6 - 4 9 5 3 4 9 4 9 -
49521015 n Á. k.

A menhelyen kiszűrt kutyákon még nem jelentkeztek a betegség tünetei
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Nyitott kapuk
Minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés a Gárdonyi 
gimnázium múlt keddi nyílt napján: az aula és az első 
emeleti folyosók is megteltek nyolcadikos diákokkal és 
szüleikkel, akik nemcsak részletes tájékoztatót hall-
hattak az iskola életéről, hanem bemutató órákon is 
részt vehettek.

A Gárdonyi iskolában a 
jövő tanévben két osztály in-
dul: egy idegen nyelvi - a diá-
kok emelt óraszámban angol 
vagy német nyelvet tanulnak 
-, és egy köznevelési típusú 
középfokú sportosztály.

Mint Pintérné Bernyó Pi-
roska iskolaigazgató tájé-
koztatójában elmondta, a 8. 
félévi tanulmányi, a közpon-
ti írásbeli felvételi, valamint 
a szóbeli felvételi eredmé-
nyek alapján döntenek majd 
a felvételi kérelmekről – a 
sportosztályba jelentkezők-
nél a sporteredményeket is 
figyelembe veszik.

– Felvételiztetünk egy ál-
talános tantervű, emelt óra-
számú angol vagy német 
nyelvű osztályba is, ez az 
osztály azonban a Maria-
num iskolához tartozik 
majd. Mivel a gimnáziumi 
szárnyuk még épül, és nem 
tudják lebonyolítani a felvé-
teli eljárást, a tankerület és 
a kormányhivatal engedé-
lyével a Gárdonyiba jelent-
keznek és ott is felvételiznek 
a Marianumba készülő nyol-
cadikosok is. Mivel a nyár 
folyamán ez az osztály átke-
rül a Marianumba, terveink 
szerint ugyanúgy két 9-di-
kes osztály lesz majd a Gár-
donyiban, ahogy eddig – tet-
te hozzá az igazgatónő.

Az iskola azokat a tanuló-
kat várja, akik felsőfokú ta-
nulmányokat szeretnének 

majd folytatni, és tanulmá-
nyi átlaguk 4-es feletti. 
Sportosztályukba érdi és 
környékbeli sportolókat vár-
nak, akiknek segíteni sze-
retnék a sportkarrierjét.

Kérdésünkre, hogy mek-
kora a túljelentkezés, az 
igazgatónő elmondta: tavaly 
az emelt angolos osztályra 
11-szeres, a németre közel 
4-szeres, az induló sportosz-
tályra pedig majdnem há-
romszoros volt.

A nyílt napon gimnazista 
diákok is beszéltek az isko-
láról: kiemelték a színes és 
vonzó programokat, az isko-
la könnyű megközelíthetősé-
gét, és azt a segítséget, amit 
a versenysport mellett a ta-
nuláshoz kapnak.

Az érdeklődő nyolcadiko-
sok ezt követően nyílt órá-
kon vehettek részt, és bejár-
hatták az épületet is.

– Összetartó iskolának tű-
nik, ahol jó a közösség, és ez 
tetszik nekem – mondta kér-
désünkre a nyolcadikos Do-
minik.

Annamari, mindenképp 
ide készül; mint mondta, a 
nyílt nap alapján nagyon 
szimpatikus számára ez az 
iskola.

– Sok minden tetszik a 
Gárdonyiban, legfőképp a 
nyelvi tagozat, és nagyon 
szeretnék ide járni. Már ké-
szülök a felvételire – árulta 
el a fiatal lány. n -k-

Fiz ika show hűtött keksszel
Az élményszerű kísérlete-
zésen, és a diákok bevoná-
sán alapuló oktatást mu-
tatták be múlt szerdán 
vendégpedagógusoknak a 
Vörösmarty gimnázium-
ban. Pénteken nyolcadiko-
sok előtt nyílt ki az intéz-
mény kapuja: ekkor tar-
tották a komplex matema-
tika-fizika versenyt a to-
vábbtanulóknak, ami idén 
is a rendkívül népszerű 
fizika show-val zárult.

A biológia, kémia és fizi-
ka élményszerű oktatásá-
ról, általános és középisko-
lai szaktanároknak tartott 
előadásokkal, műhelyfog-
lalkozással egybekötött be-
mutatókat az Őszi Pedagó-
giai Napok keretében ren-
dezte a VMG, amely idén 
nyerte el az Oktatási Hiva-
tal Bázisintézménye címet. 
A rendezvényen mintegy 
harminc vendég pedagógus 
vett részt, az ország több 
pontjáról.

– Nem minden iskola ren-
delkezik olyan jól felszerelt 
laboratóriummal, mint mi. 
Ezért azzal kapcsolatban is 
kaptak ötleteket a pedagó-
gusok, hogy lehet hazavin-
ni és otthon is megvalósíta-
ni a bemutatón látottakat – 
tájékoztatott Nagyné Solti 
Gabriella tanárnő, a bázis-
intézményi program koor-
dinátora.

Mint Szilasné Mészáros 
Judit iskolaigazgató el-
mondta, ez volt az első bá-
zisiskolai programjuk, ame-
lyen a természettudomá-
nyokra helyezték a hang-

súlyt – a későbbiekben a 
humán terület, illetve az in-
tézményfejlesztés is a figye-
lem fókuszába kerül majd.

Múlt pénteken a továbbta-
nulni készülő nyolcadiko-
sok előtt nyílt meg a gimná-
zium ajtaja: ekkor rendez-
ték az iskola hagyományos 
matematika-fizika komplex 
versenyét, melyen mintegy 
hatvan diák vett részt. Ezek 
a rendezvények azért is 
népszerűek a diákok kör-
ében, mert az első négy-
négy helyezettnek az adott 
tárgyból nem kell szóbeli 
vizsgát tennie.

A versenyt idén is fizika-
show zárta: felkészítő szak-
tanáraik segítségével és 
felügyeletével diákok mu-
tattak be érdekes, látvá-
nyos, a nyolcadikosok szá-
mára is érthető kísérlete-

ket. Aki jó választ adott, azt 
egy-egy szelet csokoládéval 
jutalmazták a gimnazisták, 
és a vállalkozó kedvűek 
megkóstolhatták a száraz-
jéggel hűtött kekszet is.

– Diákjaink nemcsak be-
mutatták ezeket a kísérlete-
ket, de az ötletek is zömmel 
tőlük származtak, sőt, 
egyik diákunk több hóna-
pos munkával Tesla-teker-
cset is készített a fizika-
showra– mondta lapunknak 
a diákok egyik felkészítője, 
Petrovácz Ilona fizikatanár.

– Szeretnénk felkelteni 
leendő tanítványaink ér-
deklődését, és ötleteket is 
kívánunk adni nekik, hi-
szen a bemutatott kísérle-
tek közül több otthon is 
megvalósítható – tette 
hozzá.

Qn kata

A VMG-s diákok látványos kísérleteket mutattak be az érdeklődő 
nyolcadikosoknak

MUNKALEHETŐSÉG
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Megváltozottmunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődnimunkanapokon8 -16 óra között a06-20/366-39-93-as telefonszámon lehet,
vagy jelentkezését akívántmunkakörmegnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

• Csomagoló, címkéző (Budaörs)
• Kertészeti munkatárs:
(palántázás, anyagmozgatás, csomagolás,
komissiózás – Szigetszentmiklós)

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)
• Komissiózó (Szigetszentmiklós)

Munkába szállítás
gyűjtőpontokról,
vagy munkába járás
támogatása.

Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

Karbantartó
Munkaköri feladat: Érd-Diósd-Tárnok települések szenny-
vízcsatorna hálózatán, átemelő telepein üzemeltetési, hiba-
keresési, hibajavítási, karbantartási és kapcsolódó feladatok
ellátása.
Pályázati feltételek:
• Végzettség: szakmunkás végzettség vagy vízüggyel,

gépészettel, villamossággal összefüggő témában szerzett
technikusi végzettség.

• B kategóriás jogosítvány.
Előny:
• B+E, C, C+E kategóriás jogosítvány, nehézgépkezelői

jogosítvány 1 t alatti darura, csatornatisztító célgépre
• technikusi végzettség
• szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetési tapasztalat
• ipari környezetben szerzett üzemeltetési tapasztalat
• rugalmasság
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony,
3 hónap próbaidővel. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő-
ben, heti 40 órás munkarend, készenlét ellátásával. Munkavégzés
helye: Érdi Szennyvíztisztító Telep (változó munkavégzési hely).
Munkabér, juttatások: a munkabér megegyezés szerint kerül
meghatározásra, egyéb juttatásokra a Társaságunknál hatályos bel-
ső szabályzatok tartalmaznak rendelkezéseket. Álláshely betölthe-
tőségének ideje: elbírálást követően azonnal, illetve megegyezés
szerint. Benyújtandó iratok: önéletrajz, bérigény. Jelentkezés ha-
tárideje: 2017. szeptember 15.

Fényképes pályázati anyagát
a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,
e-mail címre kérjükmegküldeni.
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Válogasson számtalan
munkalehetőségünk közül!
Akár 1, 2, 3 vagy folyamatos
műszakról legyen szó, akár

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

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

06-20/326-1996
www.pannonjob.hu

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

OPERÁTOROPERÁTOR

Vál á l

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?
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Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.g g y
Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz

e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Épületgépész szakkk ereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

Az Érd ésTérsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet

Villanyszerelők
számára

Munkaköri feladat: Érd, Diósd, Tárnok települések területén, illetve az Érdi
Szennyvíztisztító Telepen üzemeltetési, hibakeresési, hibajavítási, karban-
tartási és kapcsolódó feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
• Végzettség: Villanyszerelő szakmunkás, vagy
• elektroműszerész, vagy villamossággal összefüggő témában szerzett

szakmunkás vagy technikusi végzettség.
• B kategóriás jogosítvány.
Előny: technikusi végzettség, ipari környezetben szerzett üzemeltetési ta-
pasztalat, rugalmasság, felhasználói szintű számítógépes ismeret
Munkaviszony jellege: határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próba-
idővel. Munkarend: műszakos vagy teljes munkaidős (normál, heti 40 órás)
munkarend, szükség esetén készenlét ellátásával. Munkavégzés helye: Érdi
Szennyvíztisztító Telep, illetve Érd, Diósd, Tárnok területe. Munkabér, jutta-
tások: a munkabér megegyezés szerint kerül meghatározásra, egyéb jutta-
tásokra a Társaságunknál hatályos belső szabályzatok tartalmaznak rendelke-
zéseket. Álláshely betölthetőségének ideje: elbírálást követően azonnal,
illetvemegegyezés szerint.Benyújtandó iratok: önéletrajz, bérigény. Jelent-
kezés határideje: 2017. december 15.

Fényképes pályázati anyagát a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,
e-mail címre kérjükmegküldeni.
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Kétnyelvűek versenye
Magyar-német két tanítási nyelvű iskolák felsős diák-
jainak rendezett országos németversenyt pénteken a 
Bolyai iskola. Tizennégy iskola százhatvan diákja mé-
rette meg tudását egyéni, illetve csapatversenyben.

Nagy büszkeség, hogy in-
tézményünk, ahol csupán 
nyolc éve folyik kéttannyelvű 
oktatás, ilyen rangos ver-
senyt rendezhetett – mondta 
lapunknak Baranyi Teréz 
igazgatónő.

– A versenyt minden esz-
tendőben megtartják a ma-
gyar-német két tanítási nyel-
vű intézmények diákjainak, 
és mindig egy-egy iskola 
vállalja a rendező szerepét. 
A verseny célja, hogy a gye-
rekek összemérjék tudásu-
kat, a szaktanárok pedig 
kötetlen szakmai beszélge-
tések során adják át egy-
másnak jó gyakorlataikat. A 
rendezvénynek köszönhető-
en élő kommunikációs kap-
csolat alakul ki a két tanítási 
nyelvű iskolák között – tette 
hozzá Baranyi Teréz, akitől 
megtudtuk azt is: Zalaeger-
szegtől Kecskemétig, Mis-
kolctól Budapestig az ország 
minden pontjáról érkeztek 
gyerekek a Bolyai iskolába.

A miskolci csapat tagjai 
– mint tanárnőjük kérdé-

sünkre elmondta – már 
reggel hétkor útnak indul-
tak, hogy le ne késsék a 
délelőtt tíz órai ünnepé-
lyes megnyitót.

– Sokat gyakoroltunk a 
versenyre, tanórákon és szü-
netekben is. Tavaly is indul-
tam, akkor egyéniben, most 
csapatban. Azért jelentkez-
tem a versenyre, mert na-
gyon szeretem a német nyel-
vet – mondta a nyolcadikos 
Johanna, a miskolci csapat 
tagja.

A verseny előtt Sárközi 
Márta tankerületi igazgató, 
Baranyi Teréz intézményve-
zető, valamint a Bolyai isko-
la negyedikesei köszöntöt-
ték a vendégeket, akik német 
nyelvű műsorral készültek.

A rangos versenyt a 
Kétannyelvű Iskolákért 
Egyesület koordinálta, és 
nagykövetségek, nyelvi inté-
zetek és az Érdi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat, va-
lamint az iskola szülői kö-
zössége támogatta.

QQ ÁdÁm

Sütőtök és szobabicikli
Sütve, lekvárnak elkészítve, turmixolva, muffinban és 
még számtalan ötletes módon feldolgozva kóstolták meg 
a sütőtököt az Ófalusi óvodába járó gyerekek a múlt 
szerdai egészségnapon.

Mint Pócsiné Sivák Erzsé-
bet tagóvoda-vezetőtől meg-
tudtuk, az intézmény tizen-
hatodik alkalommal megtar-
tott egészségnapjának kö-
zéppontjában a tökfélék – és 
különösen a sütőtök – álltak. 
A gyerekek különféle zöld-
ségkrémeket, tökös finomsá-
gokat, nyers idényzöldsége-
ket kóstolhattak meg a szü-
leikkel együtt, hiszen az 
egészségnapra az anyuká-
kat, apukákat is várták. A 
szülők együtt kézművesked-
hettek a csemetékkel, ké-
sőbb pedig, míg a kicsik ját-
szottak, a gyermekkel eltöl-
tött minőségi idő fontosságá-
ról hallgathattak meg elő-
adást az óvoda pszichológu-
sától.

– Nyitott rendezvényeink-
kel szeretnénk erősíteni az 
óvoda és a szülők kapcsola-
tát, emellett a szülők tippe-
ket kaphatnak az egészsé-
ges uzsonna, tízórai elkészí-
téséhez is – mondta Pócsiné 
Sivák Erzsébet.

A picik a délelőtt folyamán 
azt is megtanulhatták, ho-
gyan kell helyesen fogat 
mosni – ebben az iskolafogá-
szat munkatársa volt segít-

ségükre. Az óvoda nagy 
hangsúlyt fektet a fogmo-
sásra: mint a tagóvoda-veze-
tőtől megtudtuk, alapítvá-
nyuk önkormányzati pályá-

zati forrásból 135 ezer forin-
tot nyert, amiből az egész 
éves fogkefe- és fogkrém-
készletet, valamint az 
egészségnap programját 
biztosították.

– Az elnyert összegből vá-
sároltunk három szobabi-
ciklit is: kettőt a gyerekek, 
egyet a pedagógusok hasz-

nálhatnak a téli, mozgász-
szegényebb időszakban – 
zárta szavait Pócsiné Sivák 
Erzsébet.

QQ Á. K.

Az egészségnap középpontjában a tökfélék és különösen a sütőtök 
álltak



MOZGÓBOLTI ÉRTÉKESÍTÉSRE
ELADÓKATKERESÜNK!
A Family Frost Kft eladó partnereket keres

mélyhűtött termékek gépkocsiról történő értékesítésére,
Sóskút és vonzáskörzetéből.
Heti 5 napos vagy akár csak hétvégi
munkarendbe is lehet jelentkezni!

AMIT ELVÁRUNKÖNTŐL:
• Jó kommunikációs készség.
• Kereskedelmi, eladói tapasztalat
előny, de nem feltétel.

• B kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat.

AMITNYÚJTUNK:
• Egymultinacionális cég biztos háttere.
• Versenyképes jövedelem!
• Prémiumok!

Várjuk jelentkezését a depo03@family-frost.hu
e-mail címen, vagy érdeklődjön a
06-30-300-9113-as telefonszámon.

AUTÓ/MOTOR

OPEL ASTRA 2011-es évjáratú, dí-
zel, kiváló állapotban sürgősen
eladó. Ár: 1 890 000 Ft. 06-20-
9204261

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
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A ruházati üzletébe

RUHÁZATI ELADÓ
munkatársat keres.

Munkavégzés helye: Budaörs, Malomkő u. 5. (Praktiker mellett)

A munkába járás költségét térítjük
(az üzlet Érdről Volánbusszal jól megközelíthető).

Fényképes önéletrajzokat
a toborzas@hadakft.hu e-mail címen várunk.
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Az Ercsiben található, japán tulajdonban lév autóalkatrész-gyártó
cég,a Musashi Hungary Ipari Kft. az alábbi pozíciókba keres
munkatársakat:

FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEKET KEZEL
OPERÁTOR ÉS GÉPBEÁLLÍTÓ

(folyamatos és 3 mszakos munkarendben)

AMIT KÍNÁLUNK

− Versenyképes fizetés

− Teljesítményalapú bónusz

− Cafetéria juttatás

− Kedvezményes meleg étkezés, valamint havi 5000 Ft-os étel-italautomata kulcs

− Ingyenes buszjárat több településrl
− Ingyenes munkaruházat és annak tisztíttatása

− Dolgozói jutalmazások

− Nyáron fagylalt, télen gyümölcs

− Minden hónap második munkanapján fizetés

− Dolgozói kedvezmények (különböz szolgáltatóknál)
− Családi juttatások (iskolakezdési támogatás, mikulás csomag, stb.)

− Céges rendezvények (családi nap, karácsonyi party)

ELVÁRÁSAINK

− Szakirányú fémmegmunkálással kapcsolatos szakmunkás végzettség vagy

hasonló területen szerzett munkatapasztalat

− Sikeres felvételi tesztek

− Terhelhetség, rugalmasság
− Méreszközök használatában való jártasság elny

JELENTKEZÉS

Ha ajánlatunk felkeltette érdekldését, kérjük, küldje el nekünk önéletrajzát az alábbi
elérhetségek valamelyikére:

Musashi Hungary Ipari Kft.
2451 Ercsi, Ercsény út 1.
musashi@musashi.hu
http://www.musashi.hu

TELEK

ÉPÍTÉSI TELEK kis házzal, főútvo-
nalon, 976 nm-es, 14,5 millió
Ft-ért eladó. Ár: 06-20-9204261

INGATLAN

OtthOn plusz Ingatlan
Eladó-kiadó ingatlanok
06-20/582-9895 53
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Driving Mobile Media Innovation
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bérigény, betölteni
kívánt munkakör megjelölésével az alábbi

email címen: iroda@servimat.hu

Állás lehetőség azonnali kezdéssel!
Kávéautomaták felújításával foglalkozó cégünkhöz
az alábbi munkakörök betöltésére keresünk azonnali

kezdéssel munkatársakat:

Női és férfimechanikai műszerész, betanított műszerész
Feladatok: termékkiadó automaták felújítása,

kábelezése, beüzemelése

Nő és férfi elektronikai műszerész
Feladatok: termékkiadó automaták; LED driver

bekötések; Érmevizsgálók felújítása, pro-
gramozása; Vezérlőpanelek felújítása, javítása

Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai gyakorlat,
megbízhatóság, munkafegyelem, betanítást
követően önálló precíz munkavégzés.

Amit kínálunk: Stabil hosszú távú munkalehetőség;
Versenyképes alapbér + teljesítménybér;
Munkaruha; Tiszta, igényes munkakörnyezet

Munkavégzés helye:
2030 Érd, Kis-Duna utca 5. és 2440 Százhalom-
batta, Erőmű út 18.

ÁLLÁST KÍNÁL
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Fényképes önéletrajzokat a
zoldseghaz@freemail.hu címre várjuk.

Érdi élelmiszerüzletünkbe
megbízható, szorgalmas

eladó
munkatársat keresünk teljes munkaidőre.

Az Érdi Újság kézbesítésére, illet-
ve a Pest megyei településeken
megjelenő reklámkiadványok
terjesztésére munkatársakat
keresünk. Jelentkezés: 06-30-
8567135
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Szigetelőanyag kereskedés
biatorbágyi telephelyére
raktárosimunkára

kollégát keres.

Érdeklődni: Concordia-Therm Kft.
Biatorbágy Baross Gábor u. 38.

70/774-7557
info@concordiatherm.t-online.hu

Házvezetőnői állás: nem dohány-
zó hölgyet keresek érdi magán-
házhoz, rész/teljes munkaidő,
saját autó szükséges. Tel.: 06-
30-7900458, 8-15 óra közt

Alkalmi szállításokhoz, rakodás-
hoz keresek munkaerőt. 06-20-
9786889, 06-20-5844546
kro.csaba@gmail.com

Autókozmetikához értő szakembert azonnali
kezdéssel diósdi autókereskedésbe felveszünk.

Tel.:06-30-6821390.
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Sörözőbe heti 2 napra kisegítő
pultost keresek. 06-30-256-
2215
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Matematika korrepetálás. Ház-

hoz megyek. 06-70/941-0775.

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

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 52

79
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LOMTALANÍTÁS A-Z-ig!
06-23-396-396, 06-20-318-4555

Lábápolás, gyógypedikűr. Cím:
Balatoni út 56. L‘oréal szalon.
06-70-2952243

Szobafestés, mázolás, tapétázás
rövid határidővel! 06-70-
2260118

Legyél csapatunkmegbecsült tagja!
Ragadd meg a lehetőséget,
és jelentkezz!

Átlagbér:
234000Ft2akár
apróbaidőt követően
A havi jövedelemmagában foglalja az alapbért,
különböző pótlékokat, túlórát, prémiumot és egyéb
béren kívüli juttatásokat is.

SZÁMOSJUTTATÁS ÉSKEDVEZMÉNY

VONZÓHAVI
PRÉMIUM-
RENDSZER

SZOCIÁLISTÁMOGATÁS

BÉRPÓTLÉKOK

Aktuális állásajánlataink:
www.auchan.hrfelho.hu

Jelentkezés:
E-mailen: toborzas.budaors@auchan.hu

telefonon: 06 23 887 724
személyesen: áruházunk vevőszolgálatán

ktuális állásajánlataink:

RUGALMAS
AN

VÁLASZTH
ATÓ

MUNKAIDŐ
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www.biovitalstudio.com
0670 365 2735

Bioenergia Vitál Stúdió
Érd, Mázoló u. 50

Egészségmegőrzés
Állapotfelmérés
Regeneráló kezelé
Alternatív gyógyászat

s

és
szat

ÁLLAT - NÖVÉNY

SzabolcsiMg-i nyugdíjas szakem-
ber vállal Érden fák, veszélyes
fák szakszerű kivágását, tuják
visszavágását, sövény nyírást,
kerttakarítást, bozótirtást, fűka-
szálást gally elszállítással is. 06-
20/312-76-76.

VÁLLALKOZÁS

52
06

70Villanyszerelés
kisebb javítás – felújítás – karbantartás- teljes kivitelezés
Háztartási gépek bekötése. Átalánydíjas karbantartás.
Cégeknek és magánszemélyeknek is! Hívjon bizalommal.

Deme György 70/321-81-08 hétvégén is)
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Vásárolok órákat, festményeket,
porcelánokat, hagyatékot, kitüntetést,

bizsut, ezüstöt, könyveket.

Vá á l k ó ák t f t é k t
RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS

06-20/525-1211

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

52
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80

88

FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

• Mosogatógép bekötése • Mosógép bekötése
• Csapok cseréje • Szaniterek cseréje

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, cseréje. (Javítás hétvégén is!)
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

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

52
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Megbízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Hétvégén és ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!

Telefon: 06-70-3036003
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

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

50
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 52

84
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MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:
• ÖNTŐ
• FORGÁCSOLÓ GÉPKEZELŐ
• CNC GÉPKEZELŐ
• CSISZOLÓ POLÍROZÓ

» MAGAS KERESETI LEHETŐSÉG
» BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS
» CAFETÉRIA
» ÚTIKÖLTSÉG TÉRÍTÉS
» SZEZONÁLIS JUTALOM
» TÖBB MŰSZAKOS MUNKAREND

BETANÍTÁST VÁLLALUNK
VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMEN

ALLAS@KLUDI.HU
VALAMINT TELEFONSZÁMON:06 30 318 98 06

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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TÉLiGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 51
37

79

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 20/9351-817, 20/9317-114

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.

52
64

81

Gipszkarton szerelés! Tetőterek,
álmennyezetek, válaszfalak, el-
őtétfalak, csőtakarások, díszdo-
bozolás, rejtett világítás építése
szakszerűen anyagbeszerzéssel
is! ferogipsz@gmail.com, 06-20-
975-3828 (Farkas Ferenc)

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

Kőműves munkák, gipszkarton
szerelés, szigetelés, burkolás.
Alkuképes, minőségi munka!
06-30-393-0228

OKTATÁS

Hatékony matematika, fizika ta-
nulás kialakítása általános és
középiskolás diákoknak. 06-70-
616-1620

Költöztetést, fuvarozást, szállí-
tást, lomtalanítást vállalok. 06-
20-9786889, 06-20-584-4546
kro.csaba@gmail.com

Érd, Szabadság tér 12.
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig

Telefon: 06-23/520-117

E-mail:
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
ertekesites.erdiujsag@maraton.hu

ELÉRHETŐSÉGE
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Szumósok és grundbirkózók
Huszonegy arany-, tíz ezüst- és tizenhárom bronzérem 
az Érdi Spartacus SC teljesítménye a Batthyány Sportis-
kolai Általános Iskola tornacsarnokában rendezett szu-
mó utánpótlás-olimpiáról.

Három szőnyegen közel 
kétszáz versenyzővel rende-
zett szumó-, illetve grundbir-
kózóversenyt az Érdi Sparta-
cus SC szumó szakosztálya: a 
Peugeot PÉ-TA utánpótlás-
olimpiát, az U18-as országos 
bajnokságot, felnőtt felkészü-
lési versenyt, valamint a Bat-
thyány Sportiskolai Általá-
nos Iskola diákjai számára 
grundbirkózó viadalt.

Utóbbi esetében a birkózó-
szőnyegen az egyesület óvo-
dásai mutathatták meg tudá-
sukat, ahol minden résztve-
vő kupával gazdagodott, míg 
a Batthyány diákjai közül a 
testnevelés tagozatos első 
osztályosok vehették át Roz-

gonyi János igazgatótól a 
győztes osztálynak járó ser-
leget.

Két dohión a szumósok hét 
korosztályban, illetve nyílt 
kategóriában mérették meg 
magukat.

Az Érdi Spartacus SC el-
nöke, Tar Mihály elmondta: 
a verseny azért fontos, mert 
január elején ugyanitt ren-
dezik meg az Érd Kupát, 
amelyről indulási jogot lehet 
szerezni a 2021-es, az Egye-
sült Államokbeli Birmin-
ghamben rendezett Világjá-
tékokra.

– Hangulatos verseny lett, 
eljött mindenki, küzdünk az 
érmekért – tette hozzá, s 

mint utóbb kiderült, remekül 
küzdöttek a Spartacus spor-
tolói.

A diák I–II-es korosztály-
ban öt arany-, egy ezüst- és 
két bronzérmet, diák II–III-
as korosztályban két első, 
két második és három har-
madik helyet, valamint 
négy ötödik, pontszerző he-
lyet hoztak a hazaiak. A 
diák IV–V-ös csoportnál 
mind az öt érdi induló a do-
bogó legfelső fokára állha-
tott. Az U18-asoknál négy 
arany-, három ezüst-, illet-
ve három bronzérem, vala-
mint egy ötödik hely lett az 
Érdi Spartacus SC eredmé-
nye, az elsők pedig orszá-
gos bajnokok lettek – Baljer 
Roxána (50 kg); Berta Mike 
(70 kg); Végh Richárd (90 
kg); Tamás Patrik (+100 
kg). Az U18-as nyílt kategó-

ria pedig egy-egy ezüstöt és 
bronzot hozott a Spartacus-
nak. A felnőttek között is 
remekelt a házigazda: öt 
első és két-két második, 
harmadik helyet ért el, a 
nyílt versenyben emellé 
még egy-egy ezüstöt és 
bronzot szerzett. A verseny 
részletes eredményei meg-
tekinthetők a www.erd-
most.hu oldalon.

A 70 kilogrammosok kö-
zött országos bajnoki címet 
szerző Berta Mike elmondta, 
csapattársa, Buzás Patrik 
nagyon megszorongatta a 

viadal elején, viszont 63 kilo-
grammosan is sikerült meg-
nyernie a kategóriát.

– Patriktól féltem a legjob-
ban, hiszen vele edzem, de 
végül sikerült legyőznöm őt. 
Sokat számít ez a hét kiló 
különbség, mert fizikálisan 
és mentálisan is kimerít 
minket a fogyasztás, viszont 
így is száz százalékot kell 
nyújtanunk. Örülök, hogy 
meg tudtam nyerni a ver-
senyt, mert ez egy jó felké-
szülési lehetőség a jövő évi 
Európa-bajnokság ra – 
mondta Berta Mike. n D.B.

A versenyen az egyesület óvodásai is megmutathatták tudásukat

Búc sú az EHF-Kupától
Az EHF-Kupa harmadik selejtezőkörének visszavágója 
előtt hazai pályán kapott ki az FTC-től az ÉRD női kézi-
labdacsapata, amely az Issy Paris ellen idegenben nem 
tudta megtartani tízgólos előnyét, Szabó Edina pedig 
felajánlotta lemondását.

ÉRD–FTC-Rail Cargo 
Hungaria

Két hétméteressel, illetve 
egy Schatzl Nadine-góllal 
már a mérkőzés elején meg-
alapozta előnyét a vendég 
FTC, de hiába a háromgólos 
érdi hátrány, mert Klivinyi 
Kinga zsinórban ötször is be-
vette Bíró Blanka kapuját, 
így az ÉRD fordítani tudott. 
Ezt követően azonban az 
FTC magához ragadta a kez-
deményezést, s a kapuban 
magára találó Bíró Blanka 
mellett a kemény védekezést 
nehezen tudták feltörni az ér-
diek, így öt perccel a szünet 
előtt 15–10-re vezettek a fővá-
rosi zöld-fehérek.

A fordulás után stagnált a 
három-ötgólos különbség, 
ám hiába lőttek látványos 
gólokat Mireya Gonzálezék, 
Danick Snelder és Nerea 
Pena duplái miatt a játék-
rész derekán hatgólos előny-
be került a vendégegyüttes. 
Igaz, az ÉRD továbbra sem 
hagyta magát, Julie Foggea 
védéseinek köszönhetően 
nem hagyta elúszni a mérkő-
zést a házigazda, s bár nyolc 
perccel a vége előtt kilátás-
talannak tűnő, hatgólos hát-
rányban volt Háfra Noémi 

átlövése után, de a harcos, 
küzdős érdiek négy perc 
alatt Kiss Nikolett és Ka-
tarina Krpezs-Slezák két-
két góljával ismét lőtávon 
belülre kerültek. Aztán amíg 
Julie Foggea nem tudta véde-
ni Kovacsics Anikó hétmé-
teresét, a túloldalon Gávai 
Szonja kihagyta helyzetét, s 
innen már nem volt visszaút, 
az FTC pedig 32–29-re győz-
te le az ÉRD-et.

– Hajtós mérkőzés volt, a 
küzdéssel nem volt problé-
ma, de az agresszivitást fel-
jebb vihettük volna. Örülök, 
hogy nem engedtük el a 
meccset, tartottuk magun-
kat, kettőre is fel tudtunk 
jönni, de nem éltünk az em-
berelőnnyel, hogy esetleg 
egy ikszre kihozzuk a mecs-
cset. Összességében büszke 
vagyok a csapatra, mert 
helytálltunk és ebből épít-
kezni tudunk – fogalmazott 
Kisfaludy Anett.

– Bár a csapatom nem ját-
szott igazán jól, viszont vé-
gig remekül küzdött, ez min-
denképp pozitívum. Az ilyen 
csatákban kétszer olyan jól 
kéne teljesíteni, hogy ered-
ményesek legyünk. Jobb volt 
az ellenfél, ezt el kell ismer-
ni, de nincs különösebb 
probléma, dolgozni kell to-

vább. Elégedett voltam a já-
tékosaim hozzáállásával – 
értékelt Szabó Edina.

Issy Paris–ÉRD

Nem tudta megtartani a 
hazai pályán szerzett tízgó-
los, 31–21-es előnyét a fran-
cia Issy Paris ellen, s a fran-
cia fővárosban 31–20-ra ki-
kapott, így kiesett az EHF-
Kupából az ÉRD. Remekül 
bekezdett Párizsban a házi-
gazda, hiszen az Issy kilenc 
perc alatt már hat gólt dolgo-
zott le a hátrányából (7–1). 
Ezt követően azonban úgy 
tűnt, az ÉRD is belerázódik a 
mérkőzésbe, s felzárkózott 
8–6-ra is, de hiába, mivel 
13–7-es hazai előnnyel for-
dultak a csapatok.

A második játékrészben 
az Issy tovább növelte elő-
nyét, s bő tíz perc után már 

hét góllal vezetett, majd a 
félidő derekán majdnem to-
vábbjutásra is állt (22–13), de 
Szabó Edina együttese sike-
resen felzárkózott 23–17-re. 
Ennek ellenére a hajrában 
visszaállította a nyolcgólos 
különbséget Arnaud Gan-
dais együttese, amely az 
utolsó percben a továbbjutá-
sért támadott 30–20-nál, s 
sikeresen meg is szerezte a 
csoportkörbe kerülésért 
járó győztes találatot, így 
31–20-as hazai győzelmével, 
52–51-es összesítéssel kiej-
tette az ÉRD-et.

A vereséget követően a klub 
hivatalos oldalán tudatta, 
hogy az együttes vezetőedző-
je felajánlotta lemondását.

„A mérkőzést követő meg-
beszélésen a történtekre való 
tekintettel a csapat és a veze-
tőség előtt felajánlotta lemon-
dását Szabó Edina. Nem sok-
kal ezután Janurik Kinga 
csapatkapitány a közös fele-
lősséget felvállalva a stabili-
tás és a folyamatos munka 
folytatása érdekében a csa-

pat együttes véleményét fo-
galmazta meg a vezetőség 
felé, amiben teljes támogatá-
sáról biztosította a vezető-
edzőt. A vezetőség értékeli a 
kialakult helyzetet, és a vég-
ső döntés meghozatala után 
ad további tájékoztatást” – 
írja vasárnapi közleményé-
ben a handballerd.hu.

A 2017-es év utolsó bajnoki 
mérkőzését december 30-án 
játssza az ÉRD, amikor Kis-
várdára látogat.

Qn Domonkos

ISSY PARIS–ÉRD 
31–20 (13–7)
Párizs, 1315 néző. V: Marics, 
Masics (szerbek)
ÉRD: Janurik – Krpezs-Slezák 
6, M. González 2, A. Bulato-
vics, Kisfaludy 2, Klivinyi 5, C. 
Lassource 1. Csere: Foggea 
(kapus), Signaté 2, Tóth G. 1, 
Szabó L., Gávai, Kiss N. 1, Ro-
berts, Bernát, Reizinger. Ve-
zetőedző: Szabó Edina.
Kiállítások: 8, ill. 8 perc; Hét-
méteresek: 3/3, ill. 3/3

ÉRD–FTC-RAIL  
CARGO HUNGARIA  
29–32 (14–18)
Érd, 2200 néző. V: Herczeg, 
Südi
ÉRD: Janurik – KRPEZS-SLE-
ZÁK 11 (3), M. GONZÁLEZ 4, A. 
Bulatovics, Kisfaludy 2, Klivi-
nyi 6, C. Lassource. Csere: 
Foggea (kapus), Signaté 1, 
Tóth G., Gávai 2, Roberts 1, 
Kiss N. 2. Vezetőedző: Szabó 
Edina.
Kiállítások: 4, ill. 12 perc; Hét-
méteresek: 3/3, ill. 8/7

Klivinyi Kingáék nagyot küzdöttek, de kikaptak a Fraditól 
 (fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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Megszorongatta a Palotát a Delta
Hazai pályán két szettet is elvett a vendég Palota RSC-től, ám 3:2-
re alulmaradt a Delta RSE Érd felnőtt női röplabdacsapata az NB 
II Közép csoportjának kilencedik fordulójában játszott mérkőzé-
sen. Az első játszmában ugyan egyenrangú partnere volt a Palo-
ta RSC U21-es alakulatának a temérdek fiatallal kiálló újonc érdi 
együttes, de az első felvonást a PRSC nyerte hat ponttal. Sőt, a 
következő szettet már tizeneggyel hozták a vendégek, de a kilá-
tástalannak tűnő helyzetből fel tudott állni Dömötör-Mátrai Beá-
ta csapata, amely a harmadik játszmában hárompontos hát-
rányról is fordítani tudott, s kiélezett végjátékban nyerte meg a 
játékrészt. S bár a negyedik játszma is hasonlóképpen alakult, a 
mindent eldöntő ötödik szettben a vendég Palota öt ponttal 
jobb volt, s 3:2-re nyert.

Arany és bronz a tollaslabdázóktól
Két arany- és három bronzérmet szerzett a Suparmadi Fair Play 
Utánpótlás Emlékversenyen az Érdi VSE tollaslabda szakosztá-
lya. Huszonegy versenyző vett részt az Érdi VSE-től a fővárosi 
Hódos Tamás Tollaslabda Csarnokban rendezett, Suparmadi Su-
kardja indonéz származású tollaslabda-szakemberre emlékező 
tornán. A viadalon négy korosztály versenyzői mérték össze tu-
dásukat, ahol az érdiek közül az U9-es korosztályban Harmos 
Boldizsár, az U15-ösöknél Györgylőrincz Krisztina is az élen vég-
zett. A Batthyány Sportiskolai Általános Iskola két diákja mellett 
még az intézmény további két tanulója, az U11-es Flórián Bence, 
illetve az U13-as Vid Ferenc örülhetett bronzéremnek, míg a Vö-
rösmarty Mihály Gimnáziumba járó Harmos Márton is a dobogó 
legalsó fokára állhatott fel. n D.B.

RÖVIDPÁLYA

Féltávnál második az Érdi VSE
Balázsovics Máté 55. percben szerzett fejesgóljával győ-
zött az Érdi VSE a Videoton FC második csapata ellen az 
NB III Nyugati csoportjának tizenötödik fordulójában.

A találkozó elején mindkét 
együttes nyílt sisakkal ját-
szott, mind az érdiek, mind a 
fehérváriak többször jutot-
tak lövésig. A vendégek 
előbb Balázsovics Máté elől 
mentettek egy bal oldali be-

adást, majd egy remek akció 
végén az érdi Koós Gábor tíz 
méterről nem talált kaput. 
Sőt, még Kelemen Patrik tá-
voli lövését, illetve Koós kö-
zeli fejesét is hárította a Vidi 
II kapusa, Borsos Vilmos. A 

túloldalon pedig távoli lövé-
sekkel próbáltak veszélyez-
tetni a fehérváriak, de a szü-
netre gól nélküli döntetlen-
nel vonultak a felek.

A fordulás után két perc 
elteltével Csiszár Zoltán fej-
jel veszélyeztetett, majd az 
55. percben Pintér Nikola 
bal oldali beadása után Balá-
zsovics Máté remek ütemben 

érkezve tíz mé-
terről bólintott 
Borsos Vilmos 
kapujába (1–0). 
Nem sokkal ké-
sőbb majdnem 
egyenlített a Fe-
jér megyei rivá-
lis, amikor egy 
távoli lövés pat-
tant ki Kertész 
Ferencről, az 
ismétlést az 
üresen álló El-
vir Hadzic lőtte 
rá, de az érdi 
kapus óriási 
bravúrral véde-
ni tudott. A foly-
tatásban Mel-
czer Vilmos 
duplázhatta vol-
na meg a hazai-
ak előnyét, de 

hiába érkezett kiváló ütem-
ben Balázsovics Máté beadá-
sára, Borsos Vilmos kitor-
názta a labdát a léc alól.

A hajrában Kelemen Pat-
rik előtt több lehetőség is 
adódott, amikor előbb a 80. 
percben Bozsoki Imre indí-
tása után roboghatott a ka-
pura, de mellélőtt. Két perc-
cel később piros lapot is ki-
harcolt, amikor Csiszár Zol-
tán előrevágott labdáját 
Burka Bendegúz nem tudta 
lekezelni, elcsúszott, s az 
érdi támadót utolsó ember-
ként buktatta – a játékvezető 
kiállította a védőt.

Limperger Zsolt együtte-
se a hazai 1–0-s sikerrel fel-
jött a tabella második helyé-
re, miután az FC Ajka 1–1-es 
döntetlent ért el a Dunaha-
raszti MTK vendégeként.

– Tudtuk, hogy a Videoton 
II hasonló játékerőt képvisel, 
mint múlt héten a Puskás 
Akadémia II, annyi volt a kü-
lönbség, hogy az első félidő-
ben megvoltak a helyzete-

ink, de ezeket nem rúgtuk 
be. Örülünk a három pont-
nak – értékelt Limperger 
Zsolt, az Érdi VSE vezető-
edzője.

– Nem számítottunk köny-
nyű mérkőzésre, a múltkori 
Puskás elleni meccsen ked-
vezett nekünk a jó talaj, most 
ezen a pályán nehezebb dol-
gunk volt, mert nem tudtuk 
játszani a saját focinkat, de 
egy küzdős, hajtós meccs 
volt, a szerencse is mellénk 
állt, így aztán behúztuk a 
mérkőzést – mondta a győz-
tes gólt jegyző Balázsovics 
Máté. Hozzátette: múlt héten 
a PAFC II ellen kijött a csa-
patból a sok gól, most mintha 
bennük maradt volna még 
néhány találat.

Az Érdi VSE legközelebb a 
tavaszi idényből előre hozott 
mérkőzésen a Gyirmót FC 
Győr második csapatát látja 
vendégül november 26-án, 13 
órakor az Ercsi úti Sportte-
lepen.

 n Domonkos Bálint

ÉRDI VSE–VIDEOTON FC II 1–0 (0–0)
Érd, 200 néző. V: Sipos Tamás (Imrő János, Molnár István)
Érdi VSE: Kertész F. – Kárász, Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. – Koós, 
Kónya B., Pallagi (Pintér N., 36.), Melczer (Hegedüs N., 76.) – Balázso-
vics (Ország, 88.), Kelemen P. Vezetőedző: Limperger Zsolt. Gólszer-
ző: Balázsovics Máté (55.)

Balázsovics Máté (zöldben) góljával nyert az Érdi VSE a Videoton FC II ellen  
 (fotó: Balogh István)
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Sze nt László nyomában
Nyitrán – Somogyvár, Nagyvárad, Zágráb után –, a Szent 
László életútját nyomon követő kirándulás-sorozat utol-
só állomásán az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egye-
sület tagjai a László király nagyapjáról, Vazulról elneve-
zett tornyot is megtekintették, ahová a lázadót István 
záratta, aztán megvakítatta.

Nyitra az utolsó állomás 
volt a király életében is, itt 
érte a halál 1095-ben. Az 
emlékező túra érdi résztve-
vői Tóth Klárának, a Zo-
boralji Kulturális és Infor-
mációs Központ munkatár-
sának vezetésével ismer-
kedtek a településsel. A 

városi parkban levő hősi 
emlékműnél emlékeztek a 
háborúkban elhunyt ma-
gyar hősökre. Szomorúan 
vették tudomásul, hogy az 
emlékmű eredeti magyar 
felirata már nem látható. 
Levésték. Mára Nyitrán a 
lakosságnak csak néhány 

százaléka vallja magát ma-
gyarnak. A térség kisebb 
településein – öt-hat falu – 
az arány még eléri a húsz 
százalékot, ezeken telepü-
léseken a magyarok még 
őrzik nyelvüket és hagyo-
mányaikat. 

A nagy magyar királyra 
emlékezve az érdiek elsősor-
ban a várnegyedre voltak 
kíváncsiak, s az ott álló a Fe-
rences templomra, de a 
Nagyboldogasszony-szobor-
csoport is érdekes látnivaló-
nak bizonyult, hiszen mel-
lékalakjai között Szent 
László is látható Szent Ist-
ván, Szent Imre, Szent Adal-
bert mellett.

Kihagyhatatlan látnivaló 
volt a várfallal körülvett püs-
pöki székesegyház, ahol ér-
dekes történetet hallottak. 
Amikor II. János Pál pápa 
Nyitrára érkezett misét tar-
tani, a székesegyházat meg-
pillantva kijelentette, ott 
akar imádkozni, s így is tett. 
Mivel a vendéglátó főpapok 
már a szabadtéri oltárnál 
várták, a szentatyát csak a 
sekrestyés fogadta a temp-
lomban.

Nyitráról Alsóbodokra ve-
zetett a csoport útja, ahol az 
Eszterházy Jánost tisztele-
tére létesített emlékparkban 
talán az érdiek voltak az el-
sők, akik az idén elkészült 
kápolnában megemlékeztek 
a 60 éve elhunyt grófról, aki 
Csehszlovákia legjelentő-
sebb magyar mártír politi-
kusa volt. Következetesen 
küzdött a magyarság jogai-
ért, önrendelkezési jogot, 
nemzeti, vallási és kulturá-
lis téren a fejlődés biztosítá-
sát, Szlovákia és Kárpátalja 
számára autonómiát köve-
telt. Képviselőként nem adta 
szavazatát 1942-ben a zsi-
dók Szlovákiából történő ki-

telepítéséhez, 1944-ben zsi-
dók, csehek, szlovákok, len-
gyelek százainak segített a 
szökésben. A szlovák nemze-
ti bíróság 1947-ben mégis 
halálra ítélte a fasizmussal 
való állítólagos együttműkö-
dése miatt. Kegyelmet ka-
pott ugyan, de Csehszlová-
kia majdnem minden börtön-
ében raboskodott, mígnem 
1957-ben a morvaországi 
Mírov börtönben meghalt.

A kirándulás alkalmat 
adott az 50 éve elhunyt Ko-
dály Zoltánra való emléke-
zésre is, hiszen ezer szállal 
kötődött ehhez a vidékhez, a 
„csitári hegyekhez”.

QQ –y–

Csoportkép a nyitrai II. János Pál pápa szobornál

Nyitráról Alsóbodokra vezetett az érdiek útja


