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ÚJ CITROËNC3AIRCROSS
KOMPAKTSUV

agány

MÁR BRUTTÓ
4 090 000 FORINTTÓL!**

Tempomat, klímaberendezés, megnövelt hasmagasság,
tágas utas- és csomagtér, aktív vészfékező rendszer,
Citroën Advanced Comfort®, akár 85 féle színkombináció,
sebességtábla-felismerő rendszer,
véletlen sávelhagyásra figyelmeztető jelzés

CITROËN SIPOS • 2030 ÉRD, IPAROS U. 34. +36 23 373-122, +36 30 620-7508
CITROËN SIPOS • 2030 ÉRD, 6-OS FŐÚT 23-AS KM+36 23 521-630, +36 30 620-7507, +36 30 530-7140

A CITROËN a TOTAL-t választotta. *Az új Citroën C3 Aircross SUV döntos a 2018-as Európa legjobb autója választáson (European AutoBest 2018
Finalist). **Jelen ajánlat 2017. október 25-étol visszavonásig, új Citroën C3 Aircross PureTech 82 Live modell esetén leadott és visszaigazolt me-
grendelésekre érvényes. A bruttó 4 090 000 Ft-os indulóár az új Citroën C3 Aircross PureTech 82 Live változatára vonatkozik. A feltüntetett ár a
regisztrációs adóval növelt, maximális ügyfélkedvezménnyel már csökkentett, a hirdetett modell esetén érvényes akciós árat jelöli és gyártásból
történő megrendelésekre érvényes. A feltüntetett ajánlat más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható. A C3 Aircross PureTech 82 Live
modellhez a felsorolásban szereplő aktív vészfékező rendszer opcióként rendelhető meg, a 85 féle színkombináció nem elérhető hozzá. A C3
Aircross PureTech 82 Live változat vegyes fogyasztása: 5,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 116g/km. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű
és nemminősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció megváltoztatására
és visszavonására. Részletekért keresse fel a www.citroen.hu honlapot vagy érdeklődjön a Citroën-márkakereskedésekben.

citroooensipooos.hu
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KARÁCSONYI
KEDVEZMÉNYEK!

ARANY -10%
EZÜST -20%

órajavítás, elem-,
szíjcsere helyben.
Érd, Interspar
Iparos u. 7.
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

„Azt szeretném, ha a jó ízlés nem volna státuszszimbólum”
Interjú Szűcs Lászlóné keramikussal, az Év Vállalkozója díj kitüntetettjével n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 47. szám    2017. december 6.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Adv enti fények gyúltak a város főterén
December 3-án nemcsak a laká-

sokban, hanem Érd főterén is meg-
gyújtották az első adventi gyertyát. 
Az ünnepségen dr. Aradszki András 
országgyűlési képviselő, T. Mészáros 
András polgármester és az egyhá-
zak képviselői mondták el adventi 
gondolataikat. „Legyünk türelme-
sebbek, szeretetteljesebbek, megér-
tőbbek egymáshoz az előttünk álló 
időszakban. Azért vagyunk a vilá-
gon, hogy szeressük egymást, értsük 
meg egymást, és tartsuk meg hitün-
ket, magyarságunkat, és legfőkép-
pen a családi egységünket” – fogal-
mazott beszédében dr. Aradszki 
András. Hajdu Ferenc katolikus plé-
bános kiemelte, hogy az üzletek csil-
logó kínálata, az ünnepi díszkivilágí-
tás, az ajándékokon való töprengés 
voltaképp nem sokat ér – ez mind 
csak a keret. Erdélyi-Takács István 
református lelkész pedig azt hangsú-
lyozta: a karácsony lényege, hogy Is-
ten azt akarja: legyen világosság 
bennünk. n 3. oldal

Közgyűlési összefoglaló

Három új játszótér építését tervezi Érd Önkormányza-
ta a közeljövőben. A megvalósításról szóló beruházási 
célokmányokat egyhangúan elfogadta a közgyűlés. 
Az egyik játszótér mozgásukban akadályoztatott 
gyermekek számára készül.  n 6. oldal

Új gyógyszertár a szakrendelőnél

Új, modern patikával bővült Érd egészségügyi ellátó-
rendszere. Az intézmény a Felső utca 43. alatt, a Dr. 
Romics László szakrendelő mellett nyílt meg, biztosít-
va Óváros, Újváros, valamint az intézményben meg-
forduló betegek gyógyszerellátását.  n 7. oldal

Kiesett a kupából az Érdi VSE

Az első osztályú FC Nagykanizsa vendégeként lépett 
pályára a Magyar Kupa legjobb 32 csapata között az 
Érdi VSE. A vendégek a második félidőben két góllal is 
vezettek, de a házigazda néhány perc alatt három 
pontrúgásból fordított.  n 23. oldal
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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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Adv enti fények gyúltak a város főterén
December 3-án nemcsak a lakásokban, hanem Érd főte-
rén is meggyújtották az első adventi gyertyát. Az ünnep-
ségen dr. Aradszki András országgyűlési képviselő, T. 
Mészáros András polgármester és az egyházak képvise-
lői mondták el adventi gondolataikat.

Advent a várakozás, felké-
szülés időszaka: felkészülés 
szentestére, amikor megszü-
letik a Megváltó, aki hoz-
zánk hozza a fényt, és hor-
dozza az igazságot, a re-
ményt, a hitet és a szeretetet 
– fogalmazott Aradszki 

András az első gyertya 
meggyújtását megelőző vá-
rosi ünnepségen.

– Legyünk türelmeseb-
bek, szeretetteljesebbek, 
megértőbbek egymáshoz 
az előttünk álló időszak-
ban. A következő három 
vasárnap és a szenteste lel-
kületét az határozza meg: 
azért vagyunk a világon, 
hogy szeressük egymást, 
értsük meg egymást, és 
tartsuk meg hitünket, ma-
gyarságunkat, és legfőkép-

pen a családi egységünket 
– mondta az országgyűlési 
képviselő, aki azt kívánta: 
Magyarország, Érd és min-
den család legyen erősebb 
lelkületében és hitében – 
ha ez megtörténik, bizto-
sak lehetünk abban, hogy 

Magyarország megmarad 
magyarnak és keresztény-
nek.

T. Mészáros András Pál 
apostolt idézte beszédében: 
„Most azért megmarad a hit, 
remény, szeretet, e három; 
ezek között pedig legna-
gyobb a szeretet”.

– Ez legyen a következő 
hetekben előttünk: a szere-
tetet semmi nem tudja le-
győzni. Áldott karácsonyi 
ünnepeket kívánok minden-
kinek – zárta szavait.

A köszöntőket követően az 
egyházak képviselői beszél-
tek az ünnepről és annak je-
lentőségéről.

Hajdu Ferenc katolikus 
plébános kiemelte, hogy az 
üzletek csillogó kínálata, az 
ünnepi díszkivilágítás, az 
ajándékokon való töprengés 
voltaképp nem sokat ér – ez 
mind csak a keret.

– Ezt a keretet nekünk kell 
megtölteni. De milyen jó, 
hogy nem nekünk kell kita-
lálni, mivel töltsük meg: ezt a 
keretet valaki nemcsak elké-
szítette, hanem kétezer éve 
egy képet is helyezett bele, 
az Isten és ember találkozá-
sának képét. A saját képünk-
kel úgy tudjuk megtölteni, ha 
ezt a három hetet mi is a ta-
lálkozások jegyében töltjük. 
Ha többet találkozunk sze-
retteinkkel, azokkal, akikre 
az esztendő során nem volt 
időnk, és azokkal, akik a pe-
rifériára kerültek. E találko-
zásokban tudjuk megélni 
azt, hogy a képünk kará-
csonyra elkészül, és azt, 
hogy az Isten fiával való ta-
lálkozásban is részünk lehet 
– emelte ki Ferenc atya, aki 
sok-sok örömteli találkozást 
– és köztük a legnagyobbat, 
az Istenre való rátalálást – 
kívánt az érdieknek.

Erdélyi-Takács István 
református lelkész azt hang-
súlyozta: a karácsony lénye-
ge, hogy Isten azt akarja: le-
gyen világosság bennünk.

– Ha bennünk világosság 
van, nem kell félnünk sem a 
külvilágtól, sem egymástól. 
Ha látjuk egymás arcát, lát-
juk egymás értékeit, a szíve-

inket, a lelkünket, minden 
láthatóvá válik – mondta a 
lelkész, hozzátéve: ez az ün-
nep akkor lesz szép és jó, ha 
meglátjuk mindezeket.

A köszöntők után meg-
gyújtották a város adventi 
koszorúján az első gyertyát, 
ezzel véget ért a több progra-
mot is tartogató december 
3-ai Adventi forgatag.

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ egész délután színes 
programokat kínált az össze-
gyűlteknek: fellépett a Habi-
litációs Központ Csengettyű 
Együttese, majd a Pumukli 
Óvoda kicsinyei és a Maria-
num Iskola diákjai. A délután 
fő műsorszáma Gryllus Vil-
mos koncertje volt.

QQ ÁdÁm Katalin

Dr. Aradszki András és T. Mészáros András meggyújtották a város 
adventi koszorújának első gyertyáját

A Marianum Iskola diákjai egy betlehemes előadással készültek

Az Adventi forgatag fő műsorszáma Gryllus Vilmos koncertje volt 
 (Fotók: Boros Sándor)
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A s iker az érdi levegőben volt
December 1-jén a Művészetek Palotájában a Vállalkozók 
és Munkáltatók Országos Szövetsége idén is megren-
dezte a Vállalkozók Napját, amelyen az érdi Szűcs Lász-
lóné az Év Vállalkozója elismerést vehette át. Magdika 
hosszú évek óta keramikus Érden, csodálatos személyi-
ségét és munkáit sokan ismerik és kedvelik, az Érdiku-
mok közé is beválasztották. Az elismerés – amelyre Csó-
li Csaba, az Érdi Ipartestület ügyvezető igazgatója ter-
jesztette fel – könnyekig hatotta. Magdikáról néhány éve 
kiderült, hogy daganatos megbetegedése van, a hír 
azonban nem küldte őt a padlóra, életigenlése és méltó-
sága sokak számára példaértékű. Azt mondja, az élete 
kerek és ő bizony nagyon boldog. 

n Ba-Nyilas HajNalka

– Hol született, tősgyöke-
res érdi?

– Eredetileg nagykunsági 
vagyok, Kisújszálláson szü-
lettem. Apám pékmester volt, 
anyám pedig egy nagyon jó-
kezű, műkedvelő polgárleány 
volt. Amikor a pékségünket 
államosították, feljöttünk Bu-
dapestre lakni és édesanyám 
egyből a Kőbányai Porcelán-
gyárhoz került, ahol rövid 
időn belül az első festő lett. 
Családi legendárium, hogy 
anyám együtt dolgozott Hofi 
Gézával, aki már akkor egy-
folytában vicceket mesélt. 
Állítólag mindig felállt egy 
asztalra és onnan lövöldözte 
a poénokat a főleg hölgyekből 
álló kollégáknak. A lényeg a 

lényeg, hogy ezen a munka-
helyen anyám el tudta lesni a 
porcelánkészítésnek minden 
csínját-bínját, ami azért 
rendkívüli, mert a porcelán-
technológia a legszigorúbb a 
szilikát iparban. Ezután ami-
kor édesanyám onnan eljött, 
akkor az Iparművészeti Vál-
lalatnak lett bedolgozó ipar-
művésze, ami azzal járt, hogy 
bérelt műhelyekben végezte 
a munkáját, amibe bevonta a 
három gyerekét is, így én 10 

éves koromtól gyakorolha-
tom a szakmát.

– Nem érezte akkor ezt te-
hernek?

– Dehogynem, de akkori-
ban nagy szigor volt és azt is 
megértettem, hogy három 
gyerek eltartása sok pénzbe 
kerül, így engedelmesked-
tem, ugyanakkor én már ak-
koriban is nagyon sokat raj-
zoltam és festettem, minden 
pályázaton elindultam és 
óriási öröm volt, amikor több 
száz jelentkező közül felvet-
tek 14 évesen a gimnázium 
képzőművészeti osztályába. 
Itt nagyon jó tanáraim vol-
tak, rengeteget kaptam. 

– A középiskola után ho-
gyan folytatta? 

– Egy tudományos inté-
zetben lettem műszaki szer-
kesztő, térképeket, diagra-
mokat szerkesztettem. Utál-
tam, szenvedtem tőle, de ki-
derült, hogy óriási haszna 
volt, ugyanis hatalmas pre-
cizitást kaptam tőle, amit a 
mai napig kamatoztatok, ha 
például feliratozni kell vala-
mit. Én azt mindig kimérem, 
megszerkesztem, nem fordul 
elő soha, hogy nem marad 
hely a betűnek. Ebből megta-

nultam, hogy igaz a mondás, 
ami nem öl meg, az erősebbé 
tesz.

– Hogyan kerültek végül 
Érdre?

– Anyám 75 éves koráig 
aktívan dolgozott, ez volt a 
hivatása neki is, aztán ami-
kor a nyolcvanas évek legele-
jén a korábbi főbérlő eladta a 
helyiséget ahol dolgoztunk, 
és műhely nélkül marad-
tunk, keresnünk kellett 
egyet. Mivel Budapesten ez 
már akkoriban is nagyon ne-
héz dolognak számított, éle-
tünkben először kijöttünk 
Érdre, és azonnal szerelme-
sek lettünk a városba és a 
házba, amit találtunk a Für-
dő utcában. Így hát összefo-
gott a család és kiköltöztünk 
Érdre. Közben megismertem 
a férjem, akivel nemcsak lel-
kiekben és emberileg értet-
tük meg egymást kiválóan, 
hanem kiderült, hogy szak-
mailag is tud bennünket se-
gíteni, hiszen amikor vilá-
gos lett számára, hogy a 
család keramikus, azt mond-
ta, hogy világéletében arra 
vágyott, hogy ezt csinálhas-
sa. Szerencsére nagyon te-
hetséges is hozzá, és nagyon 
gyorsan meg is tanulta a ko-
rongozást, ami ugye ennek a 
szakmának az alapja. A mai 
napig ő végzi ezt a munkát, 
tonnákat mozgat meg min-
den nap. 

– Hogyan lett önből ipa-
ros Érden?

– Amikor kialakult a mű-
helyünk, és elkezdődött a 
termelés, végiggondoltam, 
hogy hogyan fogok Buda-
pestre bejárni, hiszen a 
nyolcvanas években ez 
egyáltalán nem volt egysze-
rű, így hát bementem az érdi 
önkormányzatba, hogy utá-
najárjak, hogyan lehetnék 
iparos. Ami ott fogadott, az 
pedig álomszerű volt, ugyan-
is tárt karokkal fogadtak és 
mindenben, amiben lehetett, 
segítettek. Emlékszem, azt 
mondták, hogy aki Érden fia-
tal és szorgalmas, az itt 
mind boldogul, mert ez ben-
ne van a levegőben. Így is 
volt, nagyon gyorsan kiala-
kult az ügyfélkörünk, és 

mondhatni akkor volt az a 
kegyelmi állapot, amikor 
volt az embereknek pénze, 
de hiány volt a lakáskultúra-
termékekben, hiszen még se-
hol nem voltak a multik, nem 
volt árukészlet a lakáskultú-
rában, nagy igény mutatko-
zott a kerámiáink iránt. Ak-
koriban gyakran zsűriztet-
tük a portékánkat, büszke 
vagyok rá, hogy egy párizsi 
luxus lakberendezési szalon 
is komoly ügyfelünk volt, pe-
dig nagyon szigorú feltéte-
leknek kellett megfelelni. 

– Milyen eredményekre 
büszke még?

– Oh, hát egy másik dolog 
is meseszerűen alakult a 
szakmai életünkben és na-
gyon boldog vagyok tőle. 
Már korábban is több film-
stúdió dolgozott Magyaror-
szágon, és itt forgatták a 
Borgia sorozatot is, amely-
hez VI. Sándor pápa díszter-
mébe rendeltek tőlünk ha-
talmas érett reneszánsz vá-
zákat. A bemutatótermük-
ben a mai napig ott vannak a 
munkáink. Meghat az is, 
hogy a Gellért utcai Karmel-
hegyi Boldogasszony temp-
lom közösségi házában a 
Szent Családról van egy na-
gyobb színes dombormű-
vünk, amit nagyon szeret-
nek az emberek. Hallom, 
hogy esküvők, keresztelők 
alkalmával ott készülnek a 
családi fényképek. Több fali 
képet készítettünk az ELTE 
Növényrendszertani, Ökoló-
giai és Elméleti Biológiai 
Tanszékének is. Erre is 
örömmel gondolok. 

– Időközben ön is édes-
anya lett, hogyan egyeztette 
össze a munkával?

– Nem tudtam kiesni. A 
férjem két etetés közben 
mindig táblán hozta fel a 
mintákat, és én a lakásban 
csináltam, amit tudtam. 
Sokszor nagyon fáradt vol-
tam, de úgy tudtam táplálni 
a kislányomat, hogy Laci 
mindig hozott egy kis vödör 
fagyit a Patakiból, amit be-
kanalaztam, és úgy volt 
erőm. Sajnos maximalista 
vagyok, ez okozta a veszte-
met is… Tudni kell, hogy a 
test az gyarló, és este 10 óra-
kor abba kell már hagyni a 
munkát. Visszatérve a kér-
désre, nagyon büszke va-
gyok a gyerekeimre. A fiam 
nagyon jókezű, a gipszmin-
takészítést tanulta ki, a mű-
helyt is neki akarjuk meg-
tartani, hogy tudja használ-
ni majd ő is. 

– Nyilván rengeteget vál-
tozott a piac és az ízlés, 
azonban úgy látom, ma is 
igény van az önök munkái-
ra, most is éppen karácsonyi 
angyalkás vázákat fest a 
műhelyben…

– Persze, szerencsére az 
igényes megrendelőink hosz-
szú évek óta kitartanak mel-
lettünk. Helyben és a kör-
nyékről is sok megrendelést 
kapunk. Megmaradunk és 
meg is fogunk, mindig meg-
találnak azok, akik szeretik 
a munkánkat. Amíg én a ke-
zemet emelni tudom, addig 
csinálom. Azt szeretném, ha 
a jó ízlés nem volna státusz-

A díj átvétele Varga Mihálytól és Demján Sándortól

„Amíg én a kezemet emelni tudom, addig csinálom”
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szimbólum. Jó lenne, ha az 
embereknek ez született 
adottsága volna, és akkor 
nem volna baj a világgal. Azt 
gondolom, hogy mindennek 
helye van és a magyar nép-
művészet és iparművészet 
egy olyan kincsesbánya, 
amit nem szabad veszni 
hagyni. 

– A szép iránti érzékét a 
neveltetéséből hozza, vagy 
ez az idők során a munkájá-
ból kifolyólag alakult ki? Ön 
is mindig nagyon csinos, 
mindig nagyon ad a megje-
lenésére, soha nem láttam 
még munka közben sem hét-
köznapinak, mindig ragyog.

– Otthonról is hozom, de 
ki is alakult. Annyit mond-
hatok, hogy a képzős lányok-
nak a csomagolás művésze-
tét kötelező volt eltanulni a 
nagyobb lányoktól. (nevet – 
a szerk.) De a tanáraim is 
nagyon jók voltak, a mai na-
pig eszembe jutnak, megta-
nítottak értékelni és szeret-
ni a szépet. Az, hogy egy 
forma arányos, harmonikus 
és szép legyen, ahhoz évek 
kellenek. Ugye felülről lát-
juk, onnan kell nézni. Ez egy 
nagyon nehéz szakma, a 
vége persze gyönyörű és so-
kan ámulnak rajta, de a fel-
szín mögött azért ott van az 
állandó por, a hőség, az 
emelgetés, a kavargatás és a 
szinte egész napos állás. 

– Ha újrakezdené, ugyan-
ezt választaná?

– Persze! Rengeteg örö-
möm van benne. Mostaná-
ban például az, hogy foly-
tathatom a tavaly elhunyt 

öcsém – a híres grafikus-
művész Mosonyi Kiss Gusz-
táv – munkáját, aki a ma-
gyar földrajzi felfedezők 
arcképcsarnokának grafi-
káit már nem tudta befejez-
ni. A grafikákat én folytat-
tam, és végtelen örömmel 
tölt el, hogy én kaptam a 
megbízást és a napokban 
adtam le dr. Kubassek Já-

nos igazgató úrnak az el-
készült képeket. A magyar 
földrajzi felfedezők arckép- 
csarnokának grafikáiból 
naptár fog készülni. Ez na-
gyon jólesik a szívemnek. 
Jó érzés részt venni abban 
a törekvésben, amit Érd 
tesz azért, hogy az értékeit 
megőrizze, a hagyománya-
it ápolja.

– Beszélgetésünkben ön is 
utalt rá, hogy daganatot di-
agnosztizáltak önnél. Azon-

ban el kell mondani, hogy 
nagyon ritkán találkozni 
olyan emberrel, aki ilyen vi-
dáman, méltósággal viseli a 
betegséget. Amikor kihullott 
a haja, akkor sem hagyta el 
magát, csinosan, parókában 
járt és dolgozott, aki nem 
tudta vagy nem tudja, hogy 
mi történt önnel, az észre 
sem veszi…

– Csak akkor döbbentem 
meg és nem jutottam szó-
hoz, amikor megtudtam, 
hogy milyen stádiumban va-
gyok, de szerencsémre, 
amikor kiléptem az onkoló-
gustól, összetalálkoztam 
egy tárnoki pszichológus 
hölggyel, aki két perc alatt 
megnyugtatott és azt mond-
ta, hogy oké, hogy szedem a 
gyógyszereket, eljárok a ke-
moterápiára, de a legtöbbet 
azzal tehetem, ha a hozzáál-
lásomat a betegséghez a he-

lyére teszem és elhiszem, 
hogy meg tudok gyógyulni. 
Szerencsés vagyok, mert az 
egész szervezetemet megtá-
madta a kór, mégis hiszem, 
hogy az orvostudomány van 
annyira fejlett, hogy meg-
gyógyuljak. A félelem nem 
jó semmire, még akkor sem, 
ha eljön az a szakasz, ami-
kor már kevés a remény. A 

félelem gyengít, ezt nem en-
gedhetem meg magamnak. 
Éppen a napokban voltam 
megint kemoterápián, ahol 
nagyon sokan vagyunk, be-
szélgetünk, erősítjük egy-
mást. Nagyon sok jó példa 
van, amibe lehet kapasz-
kodni. Az erőmet az is adja, 
hogy hiszem, hogy szeren-
csés vagyok, mert egyéb-
ként jól vagyok, egész nyá-
ron úszni jártam, ez renge-
teget segített, de itt van a 
kis unokám, aki szintén 

rengeteg erőt ad nekem. Az 
én stratégiám az, hogy min-
den héten megajándékozom 
magam egy élménnyel, lehe-
tőleg olyannal, ami katar-
zist okoz. Amikor például 
voltak a nagyobb műtétek, 
mindig olvastam, olyanokat, 
amik kimaradtak, amikre 
korábban nem volt időm. 
Ezek is töltöttek. Az is nagy 
plusz volt például, hogy egy 
kemoterápiás kezelés után 
beültem a moziba egyedül és 
megnéztem a Kincsem című 
filmet. Nagyon tetszett, sír-
tam, nevettem, felálltam a 
moziban. Hiszem, hogy min-
den alkalmat meg kell ra-
gadni, amikor az érzelmein-
ket megélhetjük, és ez na-
gyon sokat segít. De el kell 
mondani, hogy én egy na-
gyon boldog és elégedett em-
ber vagyok. Szép életem van. 

– Mit mondanak az or-
vosok?

– Azt mondják, hogyha 
minden így alakul, ahogy 
most, akkor egy tégla fog a 
fejemre esni és az visz el. 
(nevet – a szerk.) Azt mond-
ják, hogy nem jósok, mert 
sok függ ugye az ember ge-
netikájától és a hozzáállá-
sától. 

– Mit jelent önnek az „Év 
Vállalkozója” elismerés?

– Még mindig nehezen hi-
szem el. Nagyon boldog va-
gyok és hálás Csóli Csabá-
nak és az ipartestületnek, 
hogy javasoltak erre a díjra. 
Üzenem nekik, hogy köszö-
nöm és sok erőt ad nekem, 
hogy a szemükben látom, 
hogy szeretnek… 

Magdika szerettei körében, férjével és imádott unokájával
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Moz gáskorlátozott gyerekeknek épül játszótér
Három új játszótér építését tervezi Érd Önkormányzata 
a közeljövőben. A megvalósításról szóló beruházási cél-
okmányokat egyhangúan elfogadta a közgyűlés. Az 
egyik játszótér azért is különleges, mert mozgásukban 
akadályoztatott gyermekek számára készül.

Fenyves-Parkvárosban, a 
Betonozó és Festő utca sar-
kán, 3171 négyzetméteren 
különleges, mozgásukban 
korlátozott gyerekek szá-
mára is használható, rám-
pás játszótér épül a tervek 
szerint. A közeli Bádogos 
utcában a már meglévő ját-
szóteret újítják fel, mellette 
új kosárlabdapályát alakíta-
nak ki. Új padokat, kerék-
pártárolót és ivókutat is te-
lepítenek.

– Bízunk benne, hogy a 
két, egymáshoz közeli ját-
szótéren minden gyermek 
jól érzi majd magát, és 
megtalálja a neki megfelelő 
szórakozást – mondta dr. 
Bács István alpolgármes-
ter a közgyűlést követően. 
Mint hozzátette, nemcsak 
Park városban, hanem 

Tisztviselőtelepen is új ját-
szótér épül: a Képviselő ut-
cában egy 748 négyzetmé-
teres területen a kisebb és 
nag yobb g yerekeknek 
egyaránt kikapcsolódást 
nyújtó parkot létesítenek. 
A játszóeszközök mellett 
pihenőpadokat, sakkaszta-
lokat, ivókutat és kerék-
pártárolót is kialakítanak 
majd ezen az új téren, ami 
bekerített és zárható lesz. 
A locsolórendszerrel, köz-
világítással ellátott játszó-
tér kivitelezési munkái ta-
vasszal kezdődnek.

Bács István hozzátette: 
épül még egy játszótér Ér-
den, a Töhötöm utcában, ami 
hamarosan elkészül, és 
amint egy kicsit jobbra for-
dul az idő, birtokba is vehe-

tik a gyerekek. Az új játszó-
terek megépítésére mintegy 
kilencvennégymillió forintot 
biztosított a város.

Ófalusi fejlesztések
A közgyűlés elfogadta az 

ófalusi, Duna-parti gyógy-, 
sport-, illetve kulturális tu-
risztikai beruházásról szóló 
beruházási célokmányokat. 
A fejlesztés egy későbbi 
nagyszabású Duna-parti 
gyógy-, sport-, illetve kultu-
rális turisztikai beruházás 
előkészítését szolgálja.

Mint Bács István alpolgár-
mester elmondta, a Modern 
Városok program bizottsága 
november 22-én támogatás-
ra érdemesnek nyilvánította 
az ófalusi fejlesztési prog-
ramcsomagot, és 1,5 milli-

árd forintot szavazott meg 
ennek finanszírozására. A 
támogató okirat december 
22-e előtt megszülethet, és 
ahogy az alpolgármester 
hangsúlyozta, bíznak benne, 
hogy még az idén átutalják a 
város számlájára ezt az ösz-
szeget – így kora tavasz tájé-
kán megkezdődhetnek a 
munkálatok.

– Ezek négy nagyobb terü-
letet érintenek: rendbe tesz-
szük a Minaret környékét, a 
pincesort, és ha lehetséges, 
a gazdatiszti házat. A volt 
téglagyár területén különfé-
le attrakciókat hozunk létre, 
a Molnár utcát pedig teljes 
egészében felújítjuk, azaz a 
közműveket, az utat és a jár-
dát is újjáépítjük – sorolta a 
politikus.

A közgyűlés döntött arról 
is, hogy a 2018. évben is meg-
köti a mentőtiszti szolgálat 
működésére irányuló szer-
ződést az Inter-Ambulance 
Zrt.-vel. Az eddigi tapaszta-
latok azt mutatják, hogy az 
új szolgáltatás bevezetésé-
vel az ellátás minősége ja-
vult, és a lakossági panasz-
bejelentések is csökkentek. 
A mentőtiszti szolgálat mű-
ködéséhez Érd a jövő évben 
havi hétszázezer forinttal 
járul majd hozzá.

– A mentőtiszti autós szol-
gáltatást azért vezettük be, 
mert az ügyeletes orvos nem 
tud egyszerre minden hely-
re kimenni. A mentőtiszti 
autó Diósd, Pusztazámor, 
Sóskút és Tárnok települé-
seket is ellátja. Az eredeti 
szerződés szerint a mentő-
tiszti autó költségének felét 
Érd állja, a másik felét pedig 
az Inter-Ambulance. Egyez-
tettem az érintett települé-
sek polgármestereivel, és 
megkértem őket arra, hogy 

költségvetésükbe ők is ter-
vezzenek be erre a célra évi 
pár százezer forintos össze-
get, hiszen azt a pénzt, amit 
nem közvetlenül a mentő-
tiszti autó működésére kell 
fordítania a szolgáltatónak, 
azt további fejlesztésekre 
költheti – zárta szavait az 
alpolgármester.

Városi kitüntetések
Bolyki Eszter zenetanár 

vehette át idén az Érd Város 
Szociális Munkájáért Díjat 
T. Mészáros András polgár-
mestertől a közgyűlés múlt 
csütörtöki ülésén. Eszter 
nénit, aki tizenöt éven át ta-
nított az Érdi Zeneiskolá-
ban, és alapítója, vezetője 
volt a Csengettyű Együttes-

nek, a zenekar tagjai is kö-
szöntötték.

A közgyűlés Érdi Építé-
szeti Nívódíjat adományo-
zott Farkas Károlynak a 
Diósdi út 20. szám alatti 3 
lakásos lakóépület, üzlet és 
irodahelyiségek tervezésé-
ért, valamint Győry Attilá-
nak, a Fiastyúk u. 3. szám 
alatti DM logisztikai köz-
pont és irodaépület tervezé-
séért.

Aktív városrombolók
Óriásberuházás valósul-

hatott volna meg Érden, ha 
baloldali ellenzékiek és a vá-
rost csak hírből ismerő civil 
szervezetek nem akadályoz-
zák meg az ipari park létre-
jöttét – hangsúlyozta csütör-
tökön az egyebek napirendi 
pont tárgyalásakor dr. Bács 
István alpolgármester.

Egy dél-koreai cég 200 
milliárd forintos beruházást 
hozott volna Érdre, az Elvi-
ra-majorba tervezett ipari 
parkba. Dr. Bács hangsú-
lyozta, hogy személyesen 

tárgyaltak és állapodtak 
meg erről a cég vezetőivel.

T. Mészáros András pol-
gármester hivatalos Face-
book-oldalán szintén reagált 
a hírre. A városvezető azt 
írta: „Az érdi baloldal, a vá-
rosért soha semmit nem 
tevő, fotelből okoskodó ’civi-
lek’ azonban abban érdekel-
tek, hogy ne fejlődjön a vá-
ros. Az ő céljuk a rombolás 
– a közel 70 ezer itt élő érde-
keivel szemben is. Ezért tá-
madták – sajnos sikerrel – az 
Elvira-majorba tervezett 
ipari park tervét. Csak a 
gyár felépítéséből 2–4 milli-
árd forint adóbevétele lett 
volna Érdnek, nem beszélve 
a későbbi jelentős iparűzési 
adóról, a vállalkozást érintő 
ingatlanadóról, s nem utol-
sósorban a 600 új munka-
helyről. Komáromban – ahol 
végül megvalósul a beruhá-
zás – nyilván hálásak az Ér-
det romboló baloldalnak és 
’civileknek’. Mi, érdiek, akik-
nek fontos ez a város, egé-
szen mást érzünk velük kap-
csolatban.” n ÁdÁm Katalin

Szűcs Gábor (MSZP) az ülést követően úgy fogalmazott: nem ártana 
komplex áttekintő anyagot készíteni arra nézvést, hol vannak 
olyan helyszínek, ahová játszótereket lehetne a jövőben építeni, 
mert ezek eloszlása nem egyenletes, így a lakosok hozzáférése sem 
teljes mértékben megoldott. (Ezt a kérdést egyébként az ülésen 
Csőzik László (20–30 Egyesület) vetette fel.) Bács István alpolgár-
mester válaszában elmondta: ilyen nyilvántartás már korábban 
született, amikor a játszótérfejlesztési programot a város benyúj-
totta az NFM részére – a közgyűlés szavazott is erről. Az Elvira-ma-
jorba tervezett beruházással kapcsolatban a baloldali képviselő 
elmondta: nem a civil szervezetek felelőssége, hogy nem tudott 
megvalósulni, hiszen az ezzel kapcsolatos döntést nem ők hozták.
Pulai Edina (Jobbik) szintén a játszótérépítés fontosságát emelte ki 
az ülés után. Mint mondta, nagyon jó dolog, hogy az egyik teret 
mozgásukban korlátozott gyerekek is tudják majd használni. – Biz-
tos vagyok benne, hogy nagyon népszerű lesz ez a létesítmény – 
jegyezte meg tudósítónknak Pulai Edina, hozzátéve: a kosárlab-
dapálya építése szintén jó ötlet, hiszen ezt a népszerű sportágat 
nagyon szeretik a gyerekek és felnőttek egyaránt.

Bolyki Eszter vehette át idén az Érd Város Szociális Munkájáért Díjat 
T. Mészáros András polgármestertől

A közgyűlés Érdi Építészeti Nívódíjat adományozott Farkas Károlynak a Diósdi út 20. szám alatti épület 
tervezéséért
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Ásv ányvíz vagy csapvíz
Az Európai Hulladékcsökkentési Héthez csatlakozva 
az Érdi Fidelitas gondolatébresztő fórumra hívta az 
érdeklődőket a Parkvárosi Közösségi Házba, ahol a 
meghívott előadók szemléltették, hogy miért jobb és 
környezetkímélőbb a csapvíz fogyasztása palackozott 
társaival szemben.

Az eseményen elhang-
zott: az utóbbi évtizedek-
ben az egyik legdinamiku-
sabban terjedő élelmiszer-
ré vált az ásványvíz, amely-
ből harmincszor annyit fo-
gyasztunk, mint a kilencve-
nes évek elején. De miért 
választjuk a palackozott 
vizet, ha a csapból is jó mi-
nőségű, tiszta víz folyik?

Magyarországon a veze-
tékes ivóvizek körülbelül 
fele és a természetes forrá-
sok jelentős része ásvány-
víznek minősül, tehát az 
összes oldott ásványi-
anyag-tartalma meghalad-
ja az 500 mg-ot literenként. 
Fontos azonban tudni azt 
is, hogy nem minden palac-
kozott ivóvíz feltétlenül ás-
ványvíz is egyben, a forrás-
vízként feltüntetettek ki-
sebb ásványianyag-tartal-
mú ivóvizek csupán, de né-
melyik palackban szintén 
alacsonyabb oldottanyag-
koncentrációjú karsztvíz 
található. A csapvízben 

lévő mikroorganizmusok 
kiirtásához klórt használ-
nak, amely ugyan teljesen 
nem illan el kitöltéskor, de 
maradványanyag a i na k 
mennyiségét kormányren-
delettel szabályozták. Bizo-
nyos szempontból még az 
európai szabályozásnál is 
szigorúbb feltételeknek kell 
megfelelnie a hazai ivóvíz-
nek, amely így kis valószí-
nűséggel okozhat megbete-
gedést.

Az esemény fővédnöke 
Aradszki András, Érd és a 
térség országgyűlési képvi-
selője volt, aki többek kö-
zött beszélt arról is, hogy 
Érden a legfontosabb beru-
házások is mind kapcsolód-
tak a vízhez: a Modern Vá-
rosok programban többek 
között megoldották a felszí-
nivíz-elvezetés egy részét, 
záportározót alakítottak ki 
a Papi-földeken és újrafúr-
ták az óvárosi Szent Mihály 
kutat is.

QQ BNYH

Jótékonysági sütivásár

Száz tálca sütemény és húsz bejgli talált gazdára az Érdi Fidelitas 
jótékonysági sütivásárán, amit advent első vasárnapján rendez-
tek a főtéren. Mint Riebel Zsófia elnöktől megtudtuk, a Fidelitas 
országos akciójához csatlakozva harmadik alkalommal gyűjtöt-
tek a kárpátaljai fiataloknak.
– 73 ezer forintot sikerült összegyűjtenünk jótékonysági akción-
kon. Száznegyven tálca süteményt és 40 rúd bejglit hoztunk, a 
Királyfi & Fia Kft. felajánlásaként. Árat nem szabtunk, mindenki 
annyit fizetett, amennyit jónak látott – mondta Riebel Zsófia, aki 
ötödmagával vett részt a jótékonysági akcióban. Mint az elnök 
elmondta, az összeget a Kárpátalja keleti csücskében található 
Aknaszlatinai Bolyai János Középiskolának juttatják el Q ÁK

Pat ika nyílt a szakrendelő mellett
Új patikával bővült Érd 
egészségügyi ellátórend-
szere. A Központi Gyógy-
szertár telephelyeként mű-
ködő intézmény a Felső 
utca 43. alatt, a szakrende-
lő mellett nyílt meg, bizto-
sítva Óváros, Újváros, vala-
mint a szakrendelőben 
megforduló betegek gyógy-
szerellátását.

A Forrás Gyógyszertárat 
T. Mészáros András polgár-
mester adta át a lakosság-
nak múlt szerdán. Mint el-
hangzott, a Dr. Romics 
László Egészségügyi Intéz-
mény szomszédságában 
komplex egészségközpont 
valósult meg, ahol a gyógy-
szertáron kívül gyógyászati 
segédeszközbolt, két fogor-
vosi és három háziorvosi 
rendelő kap helyet. T. Mé-
száros András elmondta: az 
igény, hogy a szakorvosi 
rendelő szomszédságában 
ismét patika működjön, a te-
lepülésrészi önkormányzat 
részéről merült fel. Az épü-
let korszerű, energiatakaré-
kos hűtés-fűtési rendszer-
rel, hőszigetelt nyílászárók-

kal és napelemes erőművel 
rendelkezik.

Dr. Bubenyák Máté veze-
tő gyógyszerész elmondta: 
ugyanazt az ellátást és ár-
szintet szeretnék biztosítani 
telephelyükön, mint amit a 
Központi Gyógyszertárban 
megszokhattak a betegek.

– Korszerűen felszerelt la-
boratóriumot alakítottunk 
ki, így helyben el tudjuk ké-
szíteni a magisztrális gyógy-
szerkészítményeket. Közel 
tízezer tételes árukészlettel 
várjuk a betérőket, januártól 
pedig mobiltelefonos alkal-
mazást indítunk – ennek se-

gítségével elő lehet majd je-
gyezni termékeinket, ame-
lyeket egy megbeszélt idő-
pontra összekészítünk vá-
sárlóinknak – emelte ki Bu-
benyák Máté, akitől megtud-
tuk azt is: gyógyszertáruk 
felkészült az e-receptek fo-
gadására is – a rendszerhez 
szükséges szoftvereket sike-
resen telepítették mindkét 
patikájukban, így nem szá-
mítanak fennakadásra.

A Forrás Gyógyszertár 
hétfőtől péntekig reggel 
nyolctól este hét óráig várja 
az érdieket.

QQ Á. K.

Az év érdi vállalkozói
December elsején a Vállalkozók Napján, a Művészetek 
Palotájában adták át az Év Vállalkozója Díjakat. Közel 
100 vállalkozó vehette át a rangos kitüntetést. A legjob-
bak között is volt két érdi: Szűcs Lászlóné keramikus és 
Kincses János, az Electraplan Kft. ügyvezetője.

A Vállalkozók és Munkál-
tatók Országos Szövetsége 
(VOSZ) rendezvényén Varga 
Mihály mondott elsőként kö-
szöntőt. A nemzetgazdasági 
miniszter emlékeztetett: ja-
nuár elsejétől egységesen 9 
százalékra csökkent a tár-
sasági adó, amely a legala-
csonyabb szint az Európai 
Unióban. A vállalkozók szo-
ciális hozzájárulása az előző 
évi 27 százalékról az idén 22 
százalékra csökkent, jövőre 
pedig 19,5 százalékra mér-

séklődik. Ezekkel az intéz-
kedésekkel a kormány jelen-
tősen segítette a vállalkozá-
sok működését.

Az Érdi Ipartestület aján-
lása nyomán idén két érdi 
vállalkozó is megkapta az 
Év Vállalkozója Díjat. Szűcs 
Lászlóné, Magdika hosszú 
évek óta keramikus Érden, 
csodálatos személyiségét és 
munkáit sokan ismerik és 
kedvelik, az Érdikumok 
közé is beválasztották. Az 
elismerés, amelyre Csóli 

Csaba, az Érdi Ipartestület 
ügyvezetője terjesztette fel, 
könnyekig hatotta.

– Még most is nehezen hi-
szem el, hogy megkaptam 
ezt a díjat. Nagyon boldog és 
hálás vagyok az ipartestü-
letnek, hogy javasoltak erre 
az elismerésre – mondta 
Szűcs Lászlóné, aki hozzá-
tette, reméli, még hosszú 
évekig megszolgálhatja a bi-
zalmat. (Szűcs Lászlónéval 
készített interjúnk a 4–5. ol-
dalon olvasható.)

Kincses János, az Elect-
raplan Kft. ügyvezetője a díj-
átadó ünnepségen elmondta, 
hogy a vállalat 1991 óta vég-
zi tevékenységét Magyaror-
szágon a villamos szerelési 
anyagok kereskedelme és 
gyártása területén. Családi 
vállalkozásként 1995 óta 
működtetik a vállalatot. Je-
lenleg 67 munkahelyet mű-
ködtetnek Érden, s reménye-
ik szerint rövid időn belül 
100 főre duzzasztják az ott 
dolgozók számát. Az ügyve-
zető köszönetét fejezte ki a 
felterjesztőknek és elmond-
ta, igyekezett mindenkor jó 
kapcsolatot ápolni az Érdi 
Ipartestülettel.

QQ NYH

Januártól mobiltelefonnal is elő lehet majd jegyezni a gyógyszereket

Kincses János Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől és Dem-
ján Sándortól, a VOSZ elnökétől vehette át a díjat
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A k özérthetőség közös nevezőjén
A Poly–Art Alapítvány 1996 
óta szervez csoportos tár-
latokat elsősorban az Ér-
den élő amatőr – ha úgy 
jobban tetszik, autodidak-
ta – alkotóknak. A dr. Tál-
lai Katalin kezdeményezé-
sére létrejött alkotói kö-
zösség több mint két évti-
zede van jelen a város kul-
turális életében, hagyomá-
nyos tárlatmegnyitójuk a 
művelődési központban 
nem véletlenül megy hát 
eseményszámba.

A bírálók – Eőry Emil 
szobrászművész a kezdetek
től művészeti tanácsadóként 
segíti az alapítványt – kicsit 
szőrösszívűnek tűnhettek, 
mert a beadott munkáknak 
csak mintegy kétharmadát 
válogatták a kiállítandó 
munkák közé. Szabadkozott 
is emiatt kicsit Somfai Ist-
ván, az alapítvány kurató
riumának elnöke, pedig nem 
volt rá oka, hiszen a szelek
tálásnak kizárólag prakti
kus okai voltak, nevezetesen, 
hogy a kiállítóterem falai 
nincsenek gumiból, több mű
vet egyszerűen nem lehetett 
elhelyezni, az idei bemutató
ra ugyanis 29 alkotó adott be 
munkát. Olyan törzstagok is 
vannak közöttük, akik az 
elejétől fogva minden tárla
ton szerepelnek: Tarnócziné 
Barabás Irén, Szekér Gizi, 
Vaád Éva, Hóvári Zoltán és 
Ilka Gábor. És persze évről 
évre új alkotók is csatlakoz
nak, új színt hozva a palettá
ra, most Feketéné Irén, Pa-
zár Anna és Trombitásné 
Gombos Mária.

Az idei tárlat újdonsága, 
hogy a kiállítóterem előteré
ben lévő tárlókban ugyancsak 
a Poly–Art alkotói mutatkoz
nak be, 12 keramikus munkáit 

láthatjuk itt a teremben kiállí
tottakon kívül, amolyan rá
adásként. Vagy a keramiku
sok jutalomjátékaként, hiszen 
az agyaggal való munkálko
dásnak egészen Tállai Kata-
linig – aki a raku kerámia 
szerelmesévé tett több érdi al
kotót – vagy Szekér Giziig – a 
nép fazekasság elismert mes
teréig – nyúlnak a gyökerei.

Majorné Bániczky Juli-
anna művésztanár megnyi
tójában szintén utalt rá, 
hogy a képeknek tér kell, 
hogy érvényesüljenek. A tar
talmi kérdéseket érintve pe
dig hangsúlyozta, hogy egy 
műalkotás akkor él igazán, 
ha szól valamiről, és főként, 
ha szól valakihez. Ezek a ké
pek ilyenek – mondta –, mert 
közérthetőek. Ezt mintegy 
közös nevezőnek is tekint
hetjük, olyannak, amit egy 
csoportos tárlaton nem min
dig könnyű megtalálni, külö
nösen, amikor nincsen tema
tikai vagy műfaji kötöttség, 
amikor az alkotók különbö

ző képzettségűek, különbö
ző technikákat alkalmaz
nak, különböző korúak és 
legfőképpen egyéni néző
pontból – ezért alkotnak per
sze – közelítenek a valóság
hoz. A részleteiben nagyon 
is egyéni, különböző stílusú 
anyag mégis egységes egész
szé áll össze, olyanná, amely 
jól tükrözi egy alkotói közös
ség sokszínűségét. Azt a vál
tozatosságot, amit Majorné 
Bániczky Julianna a névre 
szóló, értő tárlatvezetésnek 
is beillő, apró elemzései 
plasztikusan érzékeltettek.

A Poly–Art megnyitók visz
szavisszatérő közreműkö
dője, Deák Mihály opera
énekes – Rostás Zoltán zon
gorakíséretével – ezúttal is 
méltán aratott sikert, ahogy 
az IRKA köszöntését egy 
verssel tolmácsoló Móczár 
Csaba is.

A tárlat december 21ig lá
togatható a művelődési köz
pont nyitvatartási idejében.

QQ M. Nagy

Ponyiczki Szilvia: Duality

Révész Gábor: Levendulamező

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
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AJTÓ-ABLAK AKCIÓ!
REDŐNY AKCIÓ

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
A GYÁRTÓTÓL

5-6 KAMRÁS
3 RÉTEGŰ ÜVEGGEL

ÁRAJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN FORDULJON KOLLÉGÁNKHOZ

BÉÉ-SZER 2007 BT.
2030 ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKYYKYÚT 162.
TEL.: 06-20/589-7187, 06-23/372-142

WEB: beeszerbt.hu

Az akció a k
észlet erejé

ig érvényes
.

Elektromos fűtés
gáz helyett!

• norvéégmiinőőséégii terméékk
• 5 év cseregarancia
• országos házhozszállítás
• folyamatos raktárkészle
• gazdaságos működés
most már wifi s kivitelbe• most már wifi-s kivitelben is elérhető!

FA, MŰANYAG, ÉS ALU NYÍLÁSZÁRÓK, BELTÉRI AJTÓK,
ÁRNYÉKOLÁS- ÉS KAPUTECHNIKA

EMA AJTÓ-ABLAKGYÁRTÓ CENTRUM
2030 Érd, Iparos utca 30.

06-70/608-0808 • erd@ema.hu
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53
99990

5111

ZUMBA gold
ÚJ HELYEN!

Olívia Fitness (Érd, Budai út 62.):
hétfőn 10-11 óráig;

pénteken 17:30-18:30-ig

Érd, Riminyáki út 64. (emeleten)
Szerdán és pénteken 10-11-ig.

06-30/632-0917 53
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Zselici hajnalok
A Duna–Art Fotóklub állandó minigalériájában, a műve-
lődési központ előterében ezúttal egy kiscsoportos fotó-
túra képeit láthatjuk évadzáró tárlat gyanánt. A kör hat 
tagja szövetkezett össze s vágott neki a zselici dombok-
nak fényképezőgéppel a nyakában: Körmendy Zizi, Ba-
kos Ágnes, Kasza Gábor, Szakács Miklós, Nemes Erzsé-
bet és Gecse Orsolya.

A legszebb időben jártak 
az érdi fotográfusok a cso-
dás somogyi tájakon: pom-
pázatos színek, varázslatos 
fények, párák, tehát adott 
volt minden, ami szem-száj-
nak, de leginkább az optiká-
nak ingere.

A Zselic páratlan szépsé-
gű területe az országnak a 
Dunántúli-dombság déli 
részén, Somogy és Bara-
nya megye határán. Szá-
mos forrása és patak jelle-
gű vízfolyása van, termé-
szeti értékeit jellegzetes 
erdői adják a hozzájuk kap-
csolódó élővilággal. Megéri 
ide akár kamera nélkül is 
ellátogatni, pusztán sze-
münk és lelkünk gyönyörű-
ségére, de ha erre most ép-
pen nincsen módunk, meg 
már a táj is zordabb arcát 
mutatja, akkor legalább 
ezeket a fotókat érdemes 
megnézni.

S miközben gyönyörkö-
dünk s elmerengünk, milyen 
is lenne az őszi avarban sé-
tálni és makkot gyűjteni, el-
gondolkodhatunk azon is, 
hogy hat ember mennyire 
másképpen dolgozza fel lé-
nyegében ugyanazt a lát-
ványt. Látszik persze a ké-

peken, hogy ki-ki mást vesz 
észre, másfelé fordítja a ka-
merát, mást tart fontosnak 
vagy szépnek. De nézzük 
meg azokat a felvételeket, 
amelyeket az együtt töltött 
hajnalon készítettek a kirán-
duló fotográfusok: szinte 
ugyanazt látjuk mindegyi-
kük képén, pontosabban a 
valóságnak ugyanazt a da-
rabját, mégis mindegyik fotó 
más hangulatú. Ugyanaz a 
zselici hajnal másképp és 
másképp varázsolt képet a 
fotográfus képalkotó szen-
zorára. n mnp

Körmendy Zizi: Pihenő

Lél ekben kiegyenesedve
Ünnepelni gyűltek össze a Bukovinai Székely Népdalkör 
tagjai az Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete szerve-
zésében a Magyar Földrajzi Múzeumban.

Az ünnepek egy közösség 
életének mindig fontos pilla-
natai, az összetartozás érzé-
sének erősítői. S minél ré-
gebbi és minél tartalmasabb 
életet élő csoportról van szó, 
annál több az olyan ese-
mény, évforduló, amiről ér-
demes megemlékezni.

A Bukovinai Székely Nép-
dalkört 46 esztendővel ez-
előtt alapította az akkor Ér-
den tanítóskodó Kóka Rozá-
lia, aki ma már Magyar 

Örökség díjas mesemondó, a 
Népművészet Mestere. Az 
igazán családias és baráti 
hangulatú találkozás azon-
ban korántsem csak a cso-
port sikereit, eredményeit 
vette számba, sokkal inkább 
tisztelgés volt a magyar a 
népdalkincs elkötelezett 
gyűjtője, népszerűsítője, fel-
dolgozója, a 135 éve született 
és 50 éve elhunyt Kodály Zol-
tán előtt, aki 1914-ben a bu-
kovinai falvakban három-

száznál több dalt gyűjtött 
össze.

Az ünneplés alkalom volt 
az emlékezésre is: Kóka Ro-
zália kicsi gyerekkoráig 
nyúlt vissza, megrázó élmé-
nyeket is felidézett, amelyek 
miatt székelységét is feledni 
kívánta, de szólt a középis-
kolás lány felismeréséről is, 
a pillanatról, amikor „lélek-
ben kiegyenesedett”, átérez-
ve és megértve Kodály mon-
dását: a bukovinai székely 
dalok a magyar népzene 
gyöngyszemei. A történetek, 
amelyek a bukovinai csalá-
dok és Kodály kapcsolatából 

villantottak föl emlékezetes 
pillanatokat, mind-mind 
meghatározó élményei azok-
nak, akik ezt csoportot oly 
hosszú ideje életben tartják.

Az 1971-es megalakulás-
ról, az indulás pillanatáról, 
az ismertté és elismertté vá-
lás folyamatáról és mindar-
ról, amit a városnak az 
együttes jelent, megemléke-
zett Kéri Mihály önkor-
mányzati képviselő, a közne-
velési és művelődési bizott-
ság elnöke is.

Ezek az alkalmak olykor a 
búcsúzás pillanatai is. A Bu-
kovinai Székely Népdalkör 

és az Érdi Bukovinai Széke-
lyek Egyesülete köszöntötte 
a munkában már részt venni 
nem tudó, „nyugdíjba vonu-
ló” tagjait: a 95 esztendős 
Fazekas Aurélnét, Vilma 
nénit, Illés Endréné Ágotát, 
Nagy Józsefet és feleségét, 
Vilma nénit, Domokos La-
jost és nejét, Rózsika nénit.

Természetesen egy ilyen 
ünnepség nem lett volna ke-
rek dalolás nélkül, s mi sem 
természetesebb, hogy a Ko-
dály által gyűjtött gyöngy-
szemekből válogattak az asz-
szonyok.

Qn –y–

Domokos Gyula és Kóka Rozália köszönti a 95 esztendős Fazekas 
Aurélnét, Vilma nénit

A népdalkör tagjai a Kodály által gyűjtött dalokból is előadtak az ünnepi műsoron
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Ismét elérkezett az ad-
vent, a várakozás idősza-
ka. Kicsit elcsendesedünk, 
végiggondoljuk az elmúlt 
esztendőt, kitűzött felada-
tainkat, céljainkat, mit si-
került megoldani és mit 
nem. Olykor szelíd derűvel 
megmosolyogjuk a koráb-
ban eltervezett dolgokat, 
gondolatainkat, olykor 
büszkék vagyunk magunk-
ra. De mindenképpen ké-
szülődünk az eljövendő ün-
nepekre.

Az ünnepekre való ké-
szülődés azonban nemcsak 
lelkünk díszbe öltöztetésé-
vel jár napjainkban, hanem 
számos, embert próbáló, 

kellemes és kellemetlen 
tennivalóval is. Év zárása a 
munkahelyen, intézmé-
nyek ünnepségeinek terve-
zése, lebonyolítása, eseten-
ként gyerekek felkészítése, 
családi ünneplések előké-
szítése, megszervezése, az 
ajándékvásárlás megpró-
báltatásai. Nagy részük 
örömteli, szívesen vállalt 
feladat, de mind rengeteg 
fáradtsággal, idegeskedés-
sel jár.

Ezen boldog-nehéz idő-
szak könnyebbé tételének 
eszköze lehet a Karácsonyi 
legendáskönyv, amely Kin-
delmann Győző szerkesz-
tésében, a Szent István 

Társulat kiadásában jelent 
meg, és mint alcíme is meg-
fogalmazza: szép történe-
teket tartalmaz a szeretet 
ünnepére. A magyar és a 
világirodalom gyöngysze-
meiből válogatva ad közre 
egy karácsonyi elbeszélés-
novella füzért. Tamási 
Áron, Selma Lagerlöf, Ba-
bits Mihály, Gárdonyi Géza 
és a többi nagyszerű író 
művei mind-mind kiváló 
apropót nyújtanak arra, 
hogy olvasgatva őket ün-
neplőbe öltöztessük szí-
vünket, elcsendesedjünk, 
megnyugodjunk, és mire 
elérkezik az ünnep, készen 
álljunk megélésére.

KÖNYV

Karácsonyi legendáskönyv

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
E

Z
IL

A
B

D
A

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Pulai Edina 06 70 374 8877

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

ADVENTI HANGVERSENY

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

AZ ESTI 6 ÓRAI MISE UTÁN.

December 17-én fellép a
a Szirmok Női Kar,
Vezényel Stiblo Anna

Zongorán közreműködik Mézes Gyöngyi

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

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

53
80

42
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Bor zalmas szerelmi tragédia az érdi országúton
A budapesti főkapitány-

hoz kedden este hét órakor 
az érdi csendőrségtől jelen-
tés érkezett, amely arról 
számol be, hogy a község 
határában az országúton 
egy halott asszonyt talál-
tak, akit a jelek szerint 
meggyilkoltak és kirabol-
tak. A csendőrörs közölte 
azt is, hogy az asszonyt há-
rom fejszecsapással ölték 
meg, s a gyanú egy V. Sán-
dor nevű 38 esztendős gyá-
ri munkás ellen irányul, 
aki a tett elkövetése után 
Budapest felé menekült. A 
telefonjelentés pontos sze-
mélyleírást adott a gyilkos-
ról. A főkapitányságon 
azonnal intézkedtek és de-
tektívek mentek ki, hogy 
felderítsék a bűntény rész-
leteit.

A gyilkosságot kedden 
délután vették észre. A napi 
munkából hazafele igyekvő 
munkások az érdi ország-
úton, nem messze a község-
től, az árokban egyszerűen 
öltözött fejkendős asszonyt 
ta lá ltak vérbeborulva. 

Élesztgetni próbálták, s ak-
kor látták, hogy az asszony 
halott, a fejét hatalmas fej-
szecsapások zúzták szét. A 
munkások azonnal értesí-
tették a csendőrőrsöt, ahon-
nan egy csendőr főhadnagy 
vezetésével járőr ment ki a 
helyszínre. Mire a járőr ki-
érkezett, a gyilkosság híré-
re a környékről és a közeli 
gyárakból hatalmas tömeg 
verődött össze és az áldo-
zatban K. Józsefné negy-
venhárom éves gyári mun-
kásnőt ismerték fel, aki fér-
jével együtt Érd községben 
lakik. A csendőr főhadnagy 
intézkedésére két csendőr 
azonnal K. Józsefék lakásá-
ra sietett, a férjet azonban, 
aki családi ügyek elintézé-
se végett a múlt héten vi-
dékre utazott, nem találták 
otthon. A csendőrség a vizs-
gálat megejtése után azon-
nal megkezdte a nyomozást. 
Először K.-ék ismerőseit 
hallgatták ki, akik közül 
többen megemlítették, hogy 
tudnak arról, hogy K.-né-
nek egy V. Sándor nevű gyá-

ri munkás udvarolt. V. sze-
relmes volt K.-néba s már 
régóta zaklatta, hogy váljon 
el urától s legyen az ő fele-
sége. Az asszonyt több íz-
ben látták V.-vel, amikor 
együtt mentek a gyárból 
hazafelé. Az esti órákban 
két asszony jelentkezett a 
csendőrségen, akik előad-
ták, hogy a délután folya-
mán együtt látták V.-t és azt 
is hallották, hogy hangosan 
vitatkoztak.

A csendőrök ezután V. 
lakására mentek, a gyári 
munkást azonban nem ta-
lálták otthon. A házbeliek 
állítása szerint V. hétfőn 
távozott el hazulról, idege-
sen és láthatólag felindult 
állapotban. Mielőtt elment, 
azt mondta, hogy néhány 
napig ne keressék, Pestre 
megy, ott van dolga. Az 
érdi csendőrség ezek után 
bizonyosra vette, hogy a 
gyilkosságot V. követte el. 
Rögtön értesítették a bu-
dapesti főkapitányságot, 
néhány járőr pedig a kör-
nyék felkutatására indult. 

Az egyik járőr a gyilkos-
ság színhelyétől alig né-
hány kilométerre húzódó 
vasúti töltés mellett cir-
kált, mikor az egyik csend-
őr észrevette, hogy a bok-
rok között emberi alak 
bujkál.

– Állj, ki vagy? – kiáltott 
az alak felé az egyik csend-
őr, lekapta válláról puskáját.

A következő percben egy 
ember ugrott fel a csalitból 
és futni kezdett. A csend-
őrök utána vetették magu-
kat a rohanó embernek. A 
vasút kanyarodójánál eb-
ben a pillanatban egy robo-
gó vonat tűnt fel, s a csend-
őrök most már bizonyosra 
vették, hogy sikerül elfog-
niuk a menekülő embert, 
mert a távolságból könnyű 
volt kiszámítani, hogy mire 
eléri a vasúti töltést, addig 
a vonat is odaér és elzárja 
előle az utat. Az egyik 
csendőr azért a menekülő 
után kiáltott:

– Állj meg, mert lövök!
A férfi azonban még 

gyorsabban kezdett rohan-

ni, s néhány pillanattal si-
került megelőznie a teljes 
gőzzel robogó vonatot. De 
ekkor hirtelen megállt, 
megvárta, amíg a vonat 
odaér s egy hatalmas ug-
rással a kerekek elé vetette 
magát. A következő pilla-
natban a vonat keresztül-
robogott rajta.

Amikor a vonat elhaladt, 
a csendőrök csak a véres 
darabokra szaggatott em-
beri roncsot találták a síne-
ken. A ruhájában talált ira-
tokból kiderült, hogy V. 
Sándornak hívják, minden 
valószínűség szerint ő a 
gyilkos, végső kétségbe-
esésében és az elfogatástól 
való félelmében vetette ma-
gát a vonat elé. A holttestet 
a csendőrség beszállította 
az érdi községháza halot-
taskamrájába és éjjel 11 
órakor értesítették a buda-
pesti főkapitányságot a 
megrázó és borzalmas mó-
don végződött szerelmi tra-
gédiáról.

Nemzeti Újság
1927. március. 24.

Urbán LászLó – sajtótükör



Minőségi
borok

közvetlenül
a pincészetből
Szekszárdi, Mátrai,
Soproni, Balatoni, Ászár-
Neszmélyi borok
Sóskút, Temető u.37.
+36 23 347 691
+36 30 491 6860 H-P: 7-16 53

79
94

2017-
es új

Érdeklődjön az alábbi telefonszámokon.
Telephely: Ercsi, Rákóczi F. u. 122.
Rendelés: Tel: +36-30/9390-441

+36-30/241-1509

EladóTűzifa
Ercsi

53
88

01

Keményfa konyhakészen: 33.000 Ft/em3+ Szállítás
Akác Konyhakészen: 36.000 Ft/em3 + Szállítás
Éger félkemény konyhakész: 29.000 Ft /em3 + Szállítás
Akciós tűzifa: 25.000 Ft /em3 + Szállítás

Mennyiségi ésminőségi garanciát vállalunk

Az áraink az áfát tartalmazzák.

Jegyek válthatóak elővételben az ÉRD ARÉNA jegypénztárában és a ticketportal országos hálózatában és online a
www.ticketportal.hu oldalon. Kapunyitás: 18.30 | Ticket: 3990 HUF - helyfoglalás tetszőlegesen a küzdőtéren és a lelátón
VIP: 9990 HUF - VIP bejárat # VIP STAGE a színpad előtt # All U CAN DRINK – Korlátlan italfogyasztás egész este
Bővebb információ a www.facebook.com/Retro-Show vagy www.facebook.com/erdarena.hu oldalon!

2017. DEC. 28. - ÉRD ARÉNA -

SZIKORA RÓBERT és azSZIKORA RÓBERT és az

HANGULATFELELŐS:
DJ. DOMINIQUE

19:15

21:30

2 legenda
egy este

a színpadon!
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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

53
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80
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

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

KeréKpárüzlet és szerviz

• Női, férfi és gyermek kerékpárok
• Teljes körű szerviz rövid határidővel

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

2030 érd, tárnoKi út 101/A. (Gyula u. sarok)
Tel./Fax: 06-23/365-458,  06-30/848-6067

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu
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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
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák, játékok 
cseréje-vására
December 9-én, szombaton 9–12 óráig

HULL A PELYHES
A Csurgó Zenekar koncertje
Minden 14 év alatti gyermek csomagot 
kap a Mikulástól, amelyet a szülők 
előzetesen megvásárolnak. Belépőjegy 
850 Ft, csomagjegy 950 Ft
December 9-én, szombaton 16 órakor

ADVENT 2017
Gájer Bálint karácsonyi koncertje
A koncert után gyertyagyújtás a Főtéren. 
Jegyek kaphatók a művelődési központ 
pénztárában
December 10-én, vasárnap 15 órakor

MICIMACKÓ SZÍNHÁZ
Itt van a szép, víg karácsony!
A Katáng Zenekar karácsonyi koncertje
December 11-én, hétfőn 10 és 14 órakor

IDŐSEK KARÁCSONYA
Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő-
ket, hogy a gálaműsorra minden 
jegy elfogyott, további jelentkezé-
seket nem áll módunkban fogadni!
Megértésüket köszönjük!

KIÁLLÍTÁS

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
A Poly-Art alkotóinak kerámiái
Megtekinthető 2018. január 9-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
A Duna-Art Fotóklub csoportos 
kiállítása
Megtekinthető 2018. január 8-ig

KAMARATEREM
A Poly-Art alkotóinak hagyományos 
tárlata
Megtekinthető december 21-ig

KLUBÉLET

KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
Kaktuszos karácsony

„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
December 14-én, csütörtökön 17 órától

KERTBARÁT KÖR
Kertészkarácsony
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
December 15-én, pénteken 17 órakor

KÉZMŰVES KLUB
Karácsonyra készülődés
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
December 16-án, szombaton 10 órakor

DUNA-ART FOTÓKLUB
Kiskarácsony
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
December 19-én, kedden 18 órakor

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

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

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI 
HÁZ
2030 Érd, Gépész utca 14.
Tel.: 06 23 746 118

PROGRAM
Meridián torna
A részvétel ingyenes
Minden pénteken 9 órakor

Babahordozó Klub
A részvétel ingyenes
December 8-án, 10.00–12.00

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Mikulás műsor
16 órától kézműveskedéssel, 17 órától az 
Iszkiri zenekar koncertjével, 18 órától a 
Mikulással várják a gyerekeket. A részvé-
tel ingyenes.
December 8-án, pénteken 16 órától

Ecsetelő
Kézműveskedés kicsiknek
A részvétel ingyenes
December 12-én, kedden 9 órakor

Senior torna
December 13-án, szerdán 9 órakor
Hasizomfejlesztő tréning
December 13-án, szerdán 10 órakor

Senior tánc
A bemutató órára a belépés ingyenes
December 13-án, szerdán 14.30 órakor

Ovis torna 3–6 éveseknek
Az első alkalommal ingyenes, minden 
további óra 1000 Ft
December 13-án, szerdán 16.15 órakor

Funkcionális torna
Az első alkalommal ingyenes, minden 
további óra 1200 Ft
December 13-án, szerdán 17.30 órakor

DIA nap
Diavetítés gyerekeknek, a 
Parkvárosi Könyvtár szervezésében
A program ingyenes
December 14-én, csütörtökön 17.30 órakor

Érdi TSE táncbemutató gyerekeknek
A részvétel ingyenes
December 15-én, pénteken 17.30 órakor

Görög karácsony
Görög hagyományok, táncház, görög 
finomságok. A részvétel ingyenes
December 16-án, szombaton 18 órakor

ELŐZETES
Karácsonyi koncert a Catsby 
zenekarral
A belépés ingyenes
December 20-án, szerdán 19 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
December 1. és március 31. között:
Hétfő szünnap, kedd-péntek 10–17 óráig, 
szombat-vasárnap 10–18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft, a 

kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

PROGRAM
MÚZEUMBARÁT KÖR
Barangolások Xinjiangban
Előadó dr. Horváth Gergely és dr. Gercsák 
Gábor
December 12-én, kedden 17 órakor

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
MAGYAR UTAZÓK, FÖLDRAJZI 
FELFEDEZŐK
A KÁRPÁT-MEDENCE TUDOMÁNYOS 
FELTÁRÓI
3276 EXPEDÍCIÓS NAP

13műsor  | 2017. december 6. |

A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
HELY- ÉS SPORTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
SZABADULÁS NÉLKÜL
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára 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

Parkvárosi Fiókkönyvtárunk új 
helyszínen, a Parkvárosi Közösségi 

Házban, megváltozott 
nyitvatartással 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

FELNŐTTKÖNYVTÁR

KÖNYVAJÁNLÓ
Az adventi hangulat és az ünnepek 
jegyében
December 31-ig

PROGRAM
A betlehemkészítő pályázat 
eredményhirdetése
December 13-án, szerdán 16.30 órakor
Lukács Sándor önálló irodalmi estje
December 13-án, szerdán 17 órakor

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

GYERMEKKÖNYVTÁR

PROGRAM
Baba-mama klub
Anyukáknak és babáknak kb. 7 hónapos 
kortól 3–4 éves korig
December 15-én, pénteken 10 órakor
Meseszombat
Holle anyó – előadó Némedi-Varga 
Tímea
Karácsonyi kézműveskedés
December 16-án, szombaton 10.30 órakor

A belépés minden rendezvényünkre 
ingyenes! Foglalkozásokra 
csoportokat csak előzetes 

egyeztetés után tudunk fogadni. 
Kérjük, hogy legalább két héttel 
előre kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, telefonszámán 
vagy személyesen, ahol a 
foglalkozás zajlik majd.

Segítségüket és megértésüket 
köszönjük!

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

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

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: 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 

nyugdíjasigazolvány is 
kedvezményre jogosít!

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

nem vonatkoznak.

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

VERNISSZÁZS
Az Érdi Művésztelep 
kiállításmegnyitója
December 15-én, pénteken 18 órakor

DEcEMBER 11., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
  Vasas SC–Érd  (2017. 09. 17-ei mérkőzés 

ismétlése)
21:10 Kor Kontroll Percek 
21:30 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
22:00 Katolikus ünnepeink
 Advent – Karácsony
22:35 Bibliai Szabadegyetem 75/90. rész
23:35 Mozgás
 sportmagazin
0:05 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
0:20 Híradó
0:35 Tűzijáték

DEcEMBER 12., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 LMT Feat Melvin Davis
20:45 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:40 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
  Érdi VSE–III. ker. TVE (a 2017.09.02-ai 

mérkőzés ismétlése) 
 23:20 Műábránd
 23:40 Mozgás
 sportmagazin
 0:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:25 Híradó
 0:40 Tűzijáték

DEcEMBER 13., SZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin

20:00 Bibliai Szabadegyetem 76/90. rész
21:00  Művésszé vált tanítványok 

hangversenye
  Lukin László Zeneiskola jubileumi 

rendezvénye
21:50 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:20 Fény-kép
 dokumentumfilm 
22:50 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
22:05 Híradó
23:20 Tűzijáték

DEcEMBER 14., cSÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd EXTRA
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Sztárportré 128. rész
20:05 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:35  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
  Vasas SC–Érd  (2017. 09. 17-ei mérkőzés 

ismétlése)
21:45 Kempo  
 sportmagazin
22:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:30 Mozgás
 sportmagazin
23:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:30  Kor Kontroll Percek 
23:50 Párbeszéd EXTRA
 beszélgetés aktuális témákról
 0:10   Híradó
 0:25 Tűzijáték

DEcEMBER 15., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 128. rész
20:00 Műábránd
20:20 Szalmabábuk lázadása
 magyar tévéfilm 1999
21:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

22:15 Fény-Kép
 kulturális magazin 
22:45 Mozgás
 sportmagazin
 23:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 23:30  Híradó
 23:45 Tűzijáték

DEcEMBER 16., SZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Kor kontroll Percek 
19:50 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:20 Mozgás
 sportmagazin
20:50  Művésszé vált tanítványok 

hangversenye
  Lukin László Zeneiskola jubileumi 

rendezvénye   
21:40 Bibliai Szabadegyetem 76/90. rész
 dokumentumfilm
22:40  Katolikus ünnepeink
 Advent – Karácsony
23:15 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat 
23:45   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
 0:15 Tűzijáték

DEcEMBER 17., 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 Szalmabábuk lázadása
 magyar tévéfilm 1999
22:25 Vámos Miklós beszélgetős műsora
23:20  Kor Kontroll Percek 
23:40 Polgár-társ
                  vallás, nemzetiség, civil társadalom 
 0:10 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
 0:40  Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  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 Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  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 Bálint Lászlóval
  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 Urbán 

Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
 Az Érd FM 101.3 Jazz magazinja
20.00 Rockbarlang  
 Gidófalvy Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  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 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

SZOMBAT
06.00 Filmszerész ism
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 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
20.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája

VASÁRNAP
6.00 Aréna ism.
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája
16:00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
18.00 Heti menü
  Az Érd FM 101.3 

gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.
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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

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Aprófalva Bölcsőde

kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Edit utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a bölcsődei ellátásban 
részesülő 1–3 éves gyermekek szak-
szerű gondozása, nevelése, fejlesztése, 
napközbeni ellátása.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium,
•	 érettségi és csecsemő- és 

kisgyermeknevelő (BA), vagy 
bölcsődei szakgondozó (OKJ), vagy 
csecsemő- és kisgyermekgondozó 
(OKJ), csecsemő- és kisgyermekne-
velő-gondozó (OKJ), csecsemő- és 

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

levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat,
•	 erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. december 15. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Galambosné Póder Mária nyújt, 
a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szoci-

ális Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
1/808/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: kisgyermeknevelő;

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

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

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

a megjelölt végzettségekkel 
lehetséges;

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

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

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2017. december 18.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd,

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
•	 a gyermek érdekeit védő 

speciális szociális szolgáltatás, 
amely a szociális munka 
módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával segíti a 
gyermek testi és lelki egész-
ségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését;

•	 a szociális biztonság meg-
teremtéséhez kapcsolódó 
ellátásokról és szolgáltatások-
ról, valamint azok igénybevé-
telének formáiról megfelelő 
tájékoztatás biztosítása.

Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 felsőfokú képesítés, főiskola, 

felsőfokú szociális alapvégzettség, 
okleveles pszichológus, pszi-
chopedagógus, mentálhigiénés 
szakember, gyermekvédelmi pszi-
cho-patrónus, viselkedéselemző, 
okleveles szociális munkás, 
okleveles szociálpolitikus, szocio-
lógus, családterápiás konzultáns, 
családterapeuta, kognitív és 
viselkedésterápiás konzultáns, 
Gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó oklevéllel rendelkező: 
óvodapedagógus, tanító, tanár, 
nevelőtanár, pedagógus, peda-
gógiai előadó, gyógypedagógus, 
védőnő, teológus, hittanár, 
hittantanár;

•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:

•	 szakmai önéletrajz, motivációs 
levél;

•	 iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat;

•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány;

•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-
mélyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. december 22. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Galambosné Póder Mária 
nyújt, a 06-23-520-362-es telefon-
számon.
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 azonosí-
tószámot: 1/812/2017, valamint 
a munkakör megnevezését: 
esetmenedzser;

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

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

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

a megjelölt szakirányú főiskolai 
vagy egyetemi diplomával le-
hetséges;

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

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

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2017. december 28.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Férfi Hajléktalanszálló

szociális segítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Fehérvári út 89.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 a szakmai irányelveknek megfe-

lelően végezze el a hajléktalan-
szállón élők gondozását, hogy 
bekerülésük oka megszűnjön;

•	 mindezen felül biztosítja a sze-
mélyre szabott bánásmódot.

Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, szociális 

gondozó és ápoló;

•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 erkölcsi bizonyítvány,
•	 cselekvőképesség.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. december 15. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Galambosné Póder Mária nyújt, 
a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szoci-

ális Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
1/806/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: szociális segítő;

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

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

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

a megjelölt végzettséggel lehet-
séges;

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

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

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2017. december 18.
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Városrendészeti Csoport, Közterület-felügyelet

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátan-
dó feladatkörök: 1. sz. melléklet 
30. pont.
Ellátandó feladatok:
•	 közterületek jogszerű használa-

tának, közterületen engedélyhez 
kötött tevékenység szabályszerű-
ségének ellenőrzése;

•	 köztisztaságra vonatkozó 
jogszabályok végrehajtásának 
ellenőrzése;

•	 a közterület rendjére és tisztasá-
gára vonatkozó jogszabály által 
tiltott tevékenység megelőzése, 
megakadályozása, megszüntetése, 
szankcionálása;

•	 az ellenőrzéssel kapcsolatos 
feladatok járőrszolgálat keretében 
történő elvégzése, dokumentálása.

A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: az ellátandó 
feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megállapítá-

sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint Érd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, közszol-

gálati középiskolai végzettség, 
vagy középiskolai végzettség és 
közszolgálati szakképesítés, vagy 
középiskolai végzettség és közterü-
let-felügyelői vizsga;

•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 „B” kategóriás jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: közigazgatásban, közterület-
felügyelői munkakörben eltöltött 
gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

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

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz,

•	 iskolai végzettséget igazoló 
okiratok egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban 
2018. január 8. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. december 28. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Sike Attila nyújt, a 06-23-522-
314-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak Érd 

Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala címére történő megkül-
désével (2030 Érd, Alsó utca 1–3.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/3943-
19/2017., valamint a munkakör 
megnevezését: közterület-fel-
ügyelő.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. január 7.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

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

•	 a kinevezés határozatlan időre 
szól, 6 hónapos próbaidő kikö-
tésével.

Közérdekű tájékoztatás

Tisztelt Érdi Lakosság, Szervezetek!
Tájékoztatom Önöket, hogy elkészült Érd Megyei Jogú 
Város területére vonatkozó Településképi Arculati Ké-
zikönyv (a továbbiakban Kézikönyv), és az annak mel-
lékletét képező értékkataszter tervezete.
A településrendezés részét képező új arculatformáló doku-
mentum városunk értékes táji és épített értékeinek bemu-
tatása, a különféle karakteres területek lehatárolása mellett 
jó példák bemutatásával – a közérthetőség szem előtt tartá-
sával – útmutatást kíván nyújtani a köz- és magánterületek 
településképet javító használata, alakítása, beépítése során. 
A Kézikönyv a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban Kormányrendelet) előírásai alapján készült.
A Kormányrendelet 43/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján a 

polgármester az elkészült Kézikönyvet az érintett lakosság, 
társadalmi rétegek számára véleményezésre bocsátja.
A helyi társadalom, partnerek körének meghatározására, ér-
tesítésük módjára a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
5/2017. (II.27.) számú önkormányzati rendelet az irányadó.
A Kézikönyvet és az értékkatasztert megtekinthetik a Főépí-
tészi Csoport irodájában (Érd, Alsó u. 1., II. em. 209.), a város 
honlapján, a http://www.erd.hu/nyitolap/fontos/felhivasok 
helyen.
Az elkészült dokumentumokkal kapcsolatos észrevé-
teleiket, javaslataikat 2017. december 12-ig várjuk a 
foepitesz@erd.hu címre megküldve, postai úton a Pol-
gármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. címre küldve, 
vagy a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán leadva.
Közreműködésüket megköszönve, tisztelettel:

T. Mészáros András
polgármester

Közérdekű felhívás

Közérdekű felhívás

Érdi Művészeti Díjra
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata által adományozható díjakról és 
kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) 
önkormányzati rendelet 7. § (1) be-
kezdésének értelmében az Érdi Mű-
vészeti Díj azoknak a személyeknek 
adományozható, akik a művészeti élet 
valamely területén kiemelkedő ered-
ményeket értek el, magas színvonalú 
tevékenységükkel, alkotásaikkal hoz-
zájárultak Érd város hírnevének öreg-
bítéséhez.
A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, 
aki a javasolt személy tevékenységét köz-
vetlenül ismeri. A személyi javaslatot rövid 
indoklással, a javasolt személy tevékeny-
ségét összefoglalva, a javaslattevő nevét 

és elérhetőségét feltüntetve írásban kell 
megtenni.
A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város 
Köznevelési és Művelődési Bizottsága vé-
leményezi, és a Közgyűlés dönt a díjazott 
személyéről.
A díj a Magyar Kultúra Napján, 2018. ja-
nuár 22-én kerül átadásra.
A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal 
Humán Irodájára lehet benyújtani pos-
tán (2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügyfélfo-
gadási időben személyesen (Érd, Budai 
út 8.).
A postai beérkezés és személyes benyújtás 
határideje: 2017. december 5.

Köznevelési és Művelődési Bizottság

Csuka Zoltán Díjra
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata által adományozható díjakról és 
kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) 
önkormányzati rendelet 6. § (1) be-
kezdése értelmében a Csuka Zoltán 
Díj azoknak adományozható, akik a 
közművelődésben, valamint a kulturá-
lis élet szervezésében gyakorlati tevé-
kenységükkel, kezdeményezéseikkel, 
eredményes munkásságukkal szolgál-
ták a település művelődését.
A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, 
aki a javasolt személy tevékenységét köz-
vetlenül ismeri. A személyi javaslatot rövid 
indoklással, a javasolt személy tevékeny-
ségét összefoglalva, a javaslattevő nevét 

és elérhetőségét feltüntetve írásban kell 
megtenni.
A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város 
Köznevelési és Művelődési Bizottsága vé-
leményezi, és a Közgyűlés dönt a díjazott 
személyéről.
A díj a Magyar Kultúra Napján, 2018. 
január 22-én kerül átadásra.
A javaslatokat a Polgármesteri Hiva-
tal Humán Irodájára lehet benyújtani 
postán (2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügy-
félfogadási időben személyesen (Érd, 
Budai út 8.).
A postai beérkezés és személyes be-
nyújtás határideje 2017. december 5.

Köznevelési és Művelődési Bizottság

Közérdekű felhívás

Önkormányzati kitüntetések
adományozására

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése min-
den évben egyszer – a Magyar Köz-
társaság nemzeti ünnepe, március 
15. alkalmával – adományozza Érd 
Megyei Jogú Város legrangosabb 
díjait, amelyek a következők:
Érd Város Díszpolgára Kitüntető 
Cím a város legnagyobb elismerése-
ként annak a magyar vagy külföldi 
állampolgárnak adományozható, aki 
valamely kiemelkedően jelentős mun-
kájával, tevékenységével vagy egész 
életművével mind a városban, mind 
országosan vagy nemzetközi viszony-
latban általános elismerést szerzett, 
hozzájárulva ezzel közvetve vagy köz-
vetlenül Érd város tekintélyének növe-
léséhez.
Érd Városáért Kitüntetés adomá-
nyozható azoknak, akik a város fej-
lesztésében, a társadalmi, szociális, 
kulturális és gazdasági élet bármely te-
rületén kiemelkedően hasznos munkát 
végeztek, és ennek révén a város érté-
keit növelő, maradandó eredményeket 
értek el.
Érd Város Életmű Díja annak ado-
mányozható, akinek több évtizeden át 
végzett kimagasló közösségi, tudomá-

nyos, művészeti, kulturális életműve, 
valamint egyéb területen végzett te-
vékenysége példaként állítható a város 
közössége elé.
Érdi Tudományos Díj mindazoknak a 
személyeknek adományozható, akik a 
tudományágak valamelyikében kima-
gasló teljesítményt nyújtottak, és ezzel 
hozzájárultak Érd Város hírnevének 
öregbítéséhez.
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata által adományozható díjakról és 
kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) 
önkormányzati rendelet értelmében 
az elismerések odaítélését a Közgyűlés 
bizottságai, a polgármester, a városban 
élő nagykorú polgárok, intézmények, 
civil szervezetek, nemzetiségi önkor-
mányzatok indítványozhatják.
Kérjük, hogy javaslataikat – rövid mél-
tatással együtt – 2018. január 25-ig 
juttassák el T. Mészáros András pol-
gármesternek címezve a Polgármesteri 
Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.), illetve 
e-mail-en az onkormanyzat@erd.hu 
címre scannelve.
A felhívás a város honlapján is elérhető!

Polgármesteri Hivatal
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Ételutak, életutak
Borús, hideg vasárnapi 

kora délután. Az első idei 
ételosztásnak vége, elmen-
tek az utolsó vendégek is, 
már csak a Szociális Gondo-
zó Központ munkatársai és 
az adventisták sürögnek-fo-
rognak: három autó csomag-
tartójába pakolják be a ház-
hoz szállításra váró ebédet. 
A családsegítők már a héten 
összeállították azoknak a 
listáját, akikhez ma meleg 
ételt visznek.

– Korán tudunk indulni, 
mivel előre csomagolt ebédet 
osztott az adventista egyház 
– mondja induláskor Pa-
róczai Zoltánné Mariann, 
a Habilitációs Központ veze-
tője, az egyházakkal közös 
ételosztás főszervezője, aki 
évek óta segít a házhoz szál-
lításban. Társa rendszerint 
Vassné Baki Ilona lelkész, 
ezen a vasárnapon az ő he-
lyét foglalom el az anyósülé-
sen, kezemben a listával. Ti-
zenhat cím, ötvenegy adag 
étel. A papírt böngészem: 
ófalusi, újvárosi és érdligeti 
címeket kaptunk, de vár 
ránk család egy külterületi 
tanyán is.

Olvasom sorra a neveket, 
és Mariann rögtön tudja, ki-
nek visszük az ebédet. Ez 
nem futárszolgáltatás, nem 
a kerítésre akasztjuk a zacs-
kót, hanem mindenhová be-
csöngetünk, türelemmel 
várjuk, hogy nyíljon az ajtó, 
lebbenjen a függöny az abla-
kon. Sok helyen várnak min-
ket, másutt meglepődnek: 
máskor csak adventtel kez-
dődik az ételosztás, most 
egy héttel korábban. Mari-
ann mindenkivel vált pár 
szót, megkérdezi, hogy van-
nak a háziak.

Utunk elején ellátogatunk 
egy tízgyermekes család-
hoz. A legidősebb gyerek 17, 
a legkisebb 5 éves. Egy kere-
ső van, az apa, a fiúk alkalmi 
munkákat vállalnak.

– Nagy segítség nekünk, 
hogy vasárnap meleg ételt 
kapunk. Hétköznap ugyan 
esznek a gyerekek az isko-
lában, óvodában, de azért 
mindennap főzök, kell a va-
csora. A hétvége húzós, hi-
szen itthon vannak mind-
annyian, azt nehezen győ-
zöm – mondja az édesanya, 
és elneveti magát. Kiszalad-
nak a gyerekek is, segítenek 
bevinni az ebédcsomago-
kat, az anyuka tanácsot kér 
az egyik kislány iskolázta-
tásával kapcsolatban. Mari-
ann segítséget ígér, majd 
búcsúzunk.

Egy parányi kertes, szo-
ba-konyhás, vizesedő falú 
házikóban egyedülálló anya 
neveli szívbeteg kislányát, 
aki épp csak megkezdte idén 
az iskolát, de október óta 
nem járhat a betegsége mi-
att. Műtétek sora vár a gye-
rekre – meséli Erzsébet. Ma-
riannal arról beszélgetnek, 
mit lehetne tenni a házzal, 
amelynek egyik fala nagyon 
rossz állapotban van: látha-
tóan nagyon vizes.

– De a tető legalább már 
nem ázik, azt megcsinálta a 
sógorom – mutatja Erzsi. Re-
méli, hogy valaki megsegíti, 
legalább azzal, hogy kiderí-
ti, mi a gond a fallal, és ho-
gyan lehet rendbe tenni.

A következő cím idős asz-
szonyé. Lendül a régimódi 
függöny, az ablakon hajol ki 
a néni: nem várt minket, 
nagy meglepetés és öröm 
neki a dobozolt étel, főleg, 
hogy megtudja: ezentúl min-
den vasárnap házhoz kapja.

Elhagyjuk Újvárost, egy 
külterületi ház felé döcö-
günk a kátyús földúton. Nem 
mehetünk a kapuig – ahhoz 
át kellene vágnunk a szom-
széd frissen szántott földjén. 
A család is csak egy szűk 
ösvényen tud közlekedni, ki-
zárólag gyalogosan. Mari-
ann telefonál: többen jöjje-
nek, mert nemcsak ételt, ha-
nem egy mikrosütőt is ho-
zott. Négy gyerek van, a na-
gyok tanulnak, a pici még 
óvodás. Pár éve nagy tragé-
dia érte a családot: leégett a 
házuk. Amennyire tudták, 
rendbe hozták, de összkom-
fortról messze nem beszél-
hetünk: mint az anyuka 
mondja, csak villanyuk van, 
a szomszéd kútjából kapják 
a hideg vizet. Megkérdezem, 
milyen lesz az idei karácso-
nyuk.

– Most már szebb lesz, 
mint tavaly, mert én is dolgo-
zom – mondja mosolyogva. A 
kérdésre, hogy mire lenne 
szüksége, rávágja: egy for-
gótárcsás mosógépre. Míg 
beszélgetünk, a fiúk bevi-
szik a mikrót és az ebédet. 
Az anyuka mellett csak a 
pici lány marad. 

– Mit szeretnél karácsony-
ra? – hajolok le hozzá.

– Egy pár új zoknit anyá-
nak – vágja rá mosolyogva. 
Arra, hogy magának mit kí-
ván, először azt mondja, 
semmit, aztán némi tűnődés 
után kivágja: amit szeretett 
volna, azt már megkapta, a 
kedvenc mesefilmjéből egy 
plüsskutyát.

Az anyuka nevet, megsi-
mogatja.

– Mindig hoz a Jézuska va-
lamit, igaz, soha nem azt, 
amire vágynak, mert arra 
nem telik – mondja.

Lemegy a nap, mire Érdli-
getre érünk. Új cím, a GPS 
persze félrenavigál, de némi 
keresgélés után odatalá-
lunk. A csöngetésre senki 
nem jön ki, szerencsére a 
címlistán van telefonszám. A 
férfi nincs otthon, a telefon-
ba beszűrődik a kocsmazaj. 
A felesége otthon fekszik be-
tegen, nem tud kijönni az 
ebédért. Mariann dohog egy 
kicsit, aztán a kerítésre 
akasztja az ételes zacskót. 
Több helyre viszünk ebédet 
a környéken, visszafelé me-
gint útba ejtjük ezt a címet – 
addigra az ikerház másik 
felében élők már hazatértek, 
és bevitték az ennivalót az 
idős asszonynak. Megköny-
nyebbülünk, irány az utolsó 
cím.

Négy óra elmúlt, alig látni, 
de a házban nem ég a villany 
– tán itt is elmentek hazul-
ról? Nem; a csengetésre 
nagy sokára idős bácsi jön 
ki, nehezen lépeget, a falnak 
támaszkodva. Pár szót be-
szélget Mariannal, megkö-
szöni az ételt.

– Máskor korábban jöjje-
nek – kéri halkan. Mariann 
mentegetőzik: sok a cím. És 
amit nem mond, de én már 
tudok: akikhez ellátogat, 
azoknak nem csak étel kell, 
hanem jó szó, tanács is. 
Egyedül élő, nehezen mozgó 
emberek, akik naphosszat 
nem tudnak szót váltani sen-
kivel, vagy anyák, akik a 
gyerekeikről, gondjaikról 
vagy épp örömeikről mesél-
nek. Mariann pedig mindent 
fejben tart, és másnap továb-
bít a családsegítőknek, akik 
intézkedni tudnak. Ha tud-
nak. Ha nem, akkor legalább 
odafigyelnek, meghallgatják 
a panaszokat, ennivalót 
visznek – vasárnap, a sza-
badidejükben – és meleg ru-
hát osztanak. Szeretnének 
hét közben is vinni tartós 
élelmiszert, konzerveket, 
lekvárokat, lisztet, cukrot, 
de ezt csak adományból tud-
nák fedezni – ezek azonban 
az elmúlt időszakban sajnos 
nem érkeztek. Az érdi egy-
házaknak köszönhetően, il-
letve önkormányzati támo-
gatással legalább vasárnap 
jut meleg ebéd, kenyér, pár 
finom falat a nehéz körülmé-
nyek közt élők asztalára. 

QQ ÁdÁm Katalin

Közérdekű felhívás

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!

Közérdekű tájékoztatás

Közérdekű tájékoztatás

Közérdekű felhívás

Közmeghallgatás
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 54. §-a 
alapján, a 288/2017. (XI.14.) határozatában foglaltakra figyelemmel,

2017. december 21-én, 17 órától
közmeghallgatást tart.

Helyszín: Polgárok Háza Díszterme Érd, Alsó u. 3.

A közmeghallgatáson a megjelentek közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

Az Ófalu – Újfalu Településrészi Önkormányzat
2017. november 8-án, szerdán 18 órától

a volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
tartja a következő ülését,

amelyre mindenkit szeretettel várunk!
Antunovits Antal

elnök

Az Érdi Horvát Önkormányzat
december 8-án, pénteken 18 órától,

a volt II. Lajos Általános Iskolában (2030 Érd, Fő u. 42.) tartja
az idei év utolsó horvát táncházát,

melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.
Az ünnepi asztalra elfogadunk süteményeket.

A részvétel ingyenes.
A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NEMZ-KUL-17

(pályázat száma: 0129)

Sztárinterjú RúzsaMagdivalj
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HANGULATA

• A TÉLI SZÜNET
ÖRÖMEI

HANGULATA

• EGÉSZSÉGES
ÜNNEPI

FINOMSÁGOK
AJÁNDÉKOZÁS

l
MEGJELENT A CSALÁDI LAPOZÓ ADVENTI SZÁMA!

ÖRÖMEI

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg Siófok

Székesfehérvár

Érd

Nagykanizsa

KERESSE VÁROSUNKÉSAKÖRNYÉKLEGFORGALMASABBCSOMÓPONTJAIN,
KERESKEDELMI HELYEIN, ILLETVEÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINKBAN!

INTERJÚK, CIKKEK,HASZNOS ÖTLETEK
A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK 3-99 ÉVES KORIG!
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Ren dkívüli nap, rendhagyó órákkal
Jelvénytűző ünnepséggel, vetélkedőkkel, rendhagyó 
órákkal emlékeztek meg névadójuk születésnapjáról a 
Vörösmarty gimnáziumban. Ezen a napon osztották ki 
az Év tanára díjat is.

Kétszáztizenhét eszten-
deje, 1800. december 1-jén 
született Vörösmarty Mi-
hály. Névadójukról minden 
esztendőben a Vörösmarty-
napon emlékeznek meg a 
VMG-ben.

Mint Szilasné Mészáros 
Judit igazgató lapunknak el-
mondta, intézményük 1968-
ban vette fel Vörösmarty Mi-

hály költő nevét, és idén im-
már ötvenedik alkalommal 
emlékeztek meg róla.

Az utóbbi években, mivel 
már igen magas az iskola 
létszáma, évfolyamonként 
más-más prog ramokat 
szerveznek erre a napra. Az 
5. és 9. évfolyam ezen a na-
pon kapta meg az iskola 
pajzs alakú jelvényét a dél-

előtti ünnepségen. Több 
osztály Vörösmarty sírjánál 
koszorúzott, illetve reform-
kori sétát tett a Kerepesi te-
metőben, mások a Magyar 
Földrajzi Múzeumba láto-
gattak. Sok osztályra rend-
hagyó matematika-, illetve 
magyaróra várt, aki pedig 
már a továbbtanulással fog-
lalkozott, az részt vehetett a 
gimnázium volt diákjainak 
– jelenlegi egyetemi hallga-
tók – pályaorientációs elő-
adásain.

– Ez a nap gimnáziumi 
identitásunk fontos 
ünnepe. Aminthogy 
fontos az is, hogy 
tiszteljük a múltat, 
hiszen abból tudunk 
építkezni. Tizedik al-
kalommal adjuk át a 
Vörösmarty-napon 
az Év tanára díjat, 
amit a kollégák sza-
vazati alapján kap 
az, aki sokat tett in-
tézményünkért. Idén 
ezt a díjat Kállayné 
Szerényi Júlia ve-
hette át – zárta sza-
vait az igazgatónő.

Az ötödikeseknek 
és kilencedikesek-

nek maradandó élmény volt 
életük első Vörösmarty nap-
ja, hiszen ünnepélyes kere-
tek közt megkapták az intéz-
ményhez való tartozást 
szimbolizáló iskolai jelvényt. 
Ezt már nagyon sokan vár-
ták, mint a kilencedikes 
Márton is.

– A bátyáim is ide jártak, 
ők is kaptak ilyen jelvényt 
annak idején, és nagyon iri-
gyeltem tőlük. Alig várom, 
hogy megkaphassam én is – 
árulta el az ünnepség kez-
detét megelőzően a fiatal-
ember.

A pályaválasztás előtt 
álló diákoknak akár mér-

földkő is lehetett ez a nap: 
mint a tizenegyedikes Ka-
milla elárulta, ő eddig a hu-
mán egyetemi képzések 
iránt érdeklődött, de a nem-
zetközi gazdálkodásról szó-
ló előadás annyira tetszett 
neki, hogy lehet, megváltoz-
tatja az elképzeléseit.

– Jó lenne már most dönte-
ni, de még van egy évem – 
mondta nevetve.

A Vörösmarty-napon nem 
maradhatott el a koszorúzás 
sem: a DÖK képviselői az is-
kola bejáratánál lévő dom-
bormű előtt rótták le tiszte-
letüket.

QQ -K-
Az ötödikesek és kilencedikesek megkapták a gimnáziumhoz való tartozást 
szimbolizáló jelvényt

A diákok képviselői névadójuk domborműve előtt rótták le tiszteletüket
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Jub ileumi szalagavató
Két osztály ötvenhárom 
diákja és a két osztályfő-
nök kapott szalagot pén-
teken a Gárdonyi gimná-
zium szalagavató bálján.

– Némiképpen a hagyo-
mányokhoz ragaszkodva 
volt szalagtűzés, keringő 
és osztályvideó. Ez volt az 
a rész, ami a legtöbb sza-
lagavatón előfordul. Mi 
azonban mindig szere-
tünk egy kicsit újítani, 
most főleg azért, mert ez 
már az ötödik szalagavató 
a gimnáziumban, ezért 
egy picit jubilálunk. Úgy 
gondoltuk, hogy az idei év-

ben egy kis bál jelleget is 
adunk a rendezvénynek. 
Ez azt jelenti, hogy nem 
volt vége az estnek, ami-
kor a gyerekek befejezték 
a műsort, hanem utána 
este tíz óráig, a tizenkette-
dikes szülők által hozott 
süteményekkel, itallal és 
zenével egy kis bált ren-
deztünk, ahol a diákok, 

rokonok, ismerősök még 
táncolhattak egyet. Utána 
pedig elindultak az after-
partyra a végzősök, ami 
már szintén hagyomány – 
nyilatkozta lapunknak 
Pintérné Bernyó Piros-
ka, az intézmény vezetője.

– A szalagavató számom-
ra az egész osztály szépsé-
gét mutatja be, hogy meny-
nyire össze tudunk dolgoz-
ni és mennyire szeretjük 
egymást, illetve a szülők 
láthatják, hogy a gyerekeik 
mennyit változtak az évek 
alatt – mesélte élményeit 
Németh Emese 12.a osztá-
lyos tanuló.

A keringőt gárdonyis szo-
kás szerint kétszer táncol-
ták el a diákok, egyszer az 
elején a szalagtűzés után, 
másodjára pedig a bál vé-
gén. A kettő között számos 
szórakoztató zenés, tán-
cos produkciót nézhetett 
végig a közönség az Érdi 
Arénában.

 n Meliska Fanni

A keringőt gárdonyis szokás szerint kétszer táncolták el a diákok

Gim náziumi osztályt indít a Marianum
Jól halad a Marianum isko-
la építkezése: várhatóan 
júliusban elkészül az új 
szárny, amelyben tornate-
rem, osztálytermek, ki-
szolgáló helyiségek és ét-
kező kap majd helyet. A 
jövő tanévben induló gim-
náziumi osztály már az új 
épületben kap helyet.

A Marianum iskola első 
ízben indít gimnáziumi osz-
tályt. Az általános tanter-
vű, emelt óraszámú angol 
vagy német nyelvű osztály-
ba azokat a jelentkezőket 
várják, akik az elmúlt nyolc 
évben hitoktatásban része-
sültek – mondta el Takács-
né Tóth Noémi, a Maria-
num iskola igazgatója. Hoz-
zátette: technikai okok mi-
att a gimnáziumi osztály 
egyelőre a Gárdonyi iskolá-
nál jelenik meg; a 0004-es 
(emelt angol), illetve 0005-
ös (emelt német) kódú osz-
tályt kell meg jelölniük 
azoknak, akik jövőre a Ma-
rianumba szeretnének jár-
ni. A felvételi eljárás során 
figyelembe veszik a hetedik 
év végi, illetve a nyolcadik 
félévi tanulmányi ered-
ményt. A jelentkezőknek 
meg kell írniuk a központi 

írásbeli felvételit, és szóbe-
lizniük is kell – ezt valószí-
nűleg a Gárdonyi iskolában 
tartják majd, de az osztály 
szeptemberben már a Mari-
anumban indul. 

– Egyelőre évfolyamon-
ként egy osztályt tervezünk. 
Jelenlegi tanáraink nagy 
többsége egyetemi végzett-
séggel rendelkezik, így ta-
níthat gimnáziumban, emel-
lett két kollégával bővül is a 

testület – tette hozzá Ta-
kácsné Tóth Noémi.

Az igazgatónő az építke-
zéssel kapcsolatban elmond-
ta: az építkezés jó ütemben 
halad, de a nehezét nyáron, 
a tanítási szünetben végzik 
majd – ekkor kötik össze a 
régi és az új épületet egy 
emeleti folyosóval.

– 2017 nyarán energetikai 
korszerűsítésen esett át a 
régi iskola, a következő nyá-
ron pedig teljes tetőcsere és 
elektromos hálózati felújí-
tás vár az intézményre. Mi-
vel új ebédlőnk lesz, a régit 
átalakítjuk, és a tornaszo-
bára sem lesz szükség. Az 
átalakításoknak köszönhe-
tően több szaktantermünk 
és csoportszobánk lesz – 
zárta szavait Takácsné 
Tóth Noémi. n Á. k.

Kincskereső ovisok
A Marianum iskolában idén is különféle foglalkozások várják az in-
tézmény iránt érdeklődő nagycsoportos gyermekeket és szüleiket. 
Az első foglalkozást december 2-án tartották – a kicsikhez ellátoga-
tott a Mikulás –, a következő alkalmakra pedig a január 13-án és 
február 24-én délelőtt kerül majd sor. Az iskola nyílt napját március 
20-án tartják, jelentkezni április 11–12-én lehet a Marianum iskolá-
ba. Az intézmény kéri azokat, akik gyermekükkel szeretnének részt 
venni foglalkozásaikon, jelezzék a titkarsag@marianum.hu címen.

Várhatóan júliusban készül el az új szárny

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk
minden kedves vásárlónknak!

Közel van hozzám.
Közel áll hozzám.

22030 Érrd, Bajcsyy-ZZsilinszkkyy út 1225-1227..
22030 Érrd, KKálvin térr 1..

NNyyitva tarrtás:: H-Szo..:: 6::00-221::00, VV..:: 7::00-18::00

Aminőség garranciája..
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A k arácsonyfa ága-boga
2018 a családok éve lesz; a kormányzat továbbra is ked-
vezményeket, támogatásokat biztosít majd – hangsú-
lyozta dr. Aradszki András országgyűlési képviselő az 
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete évzáró ün-
nepségén, amit szombaton tartottak a Szepes Gyula Mű-
velődési Központban.

Az Ága-Bogánál már ha-
gyomány, hogy Mikulás-, il-
letve karácsonyi ünnepsé-
get tartanak tagcsaládjaik-
nak. Idén egy picit újítottak: 
évzáró találkozót tartottak, 
amelyen megköszönték az 
egyesületért tevékenykedő 
tagok munkáját, és értékel-
ték az elmúlt évet. Mint Bo-
gatin Attila elnök megnyi-
tójában elmondta, köszönet 
illeti az önkormányzatot a 
támogatásért, és minden je-
lenlévőt azért, hogy aktívan 
részt vesz az Ága-Boga éle-
tében.

– 2018-ban három nagy 
rendezvényünk biztosan 
lesz: a gyereknap, a sport-
nap és az évzáró – mondta az 
elnök, hangsúlyozva: a prog-
ramok összeállításánál 
nemcsak a gyerekekre, ha-
nem a szülőkre is gondolni 
szeretnének, ezért a Házas-
ság Hete idejére meglepetés-

sel készülnek az ága-bogás 
apukáknak, anyukáknak.

– A gyermek nem jog, ha-
nem ajándék. A család a re-
mény hordozója, hiszen a 
jövő bölcsője. A család a tár-
sadalom alapsejtje is, amely 
előbb volt bármely más kö-
zösségnél. Nem véletlen, 
hogy a Teremtő a Szent Csa-
ládot választotta például az 
emberiség számára – fogal-
mazott köszöntőjében dr. 
Aradszki András ország-
gyűlési képviselő.

Az államtitkár hangsú-
lyozta: a 2018. év Magyaror-
szágon a családok éve lesz.

– Nő majd a kétgyerekes 
családok adókedvezménye, 
a három- vagy többgyerme-
kes családok jelzáloghitele 
pedig jelentős összeggel 
csökken a jövő évben. Ma-
gyarországon kétszer akko-
ra a családok támogatásá-
nak mértéke, mint az EU 

tagországaiban: a GDP 5 
százaléka. Merem állítani, 
hogy a világon példátlan ez 
a támogatási rendszer – 
hangsúlyozta dr. Aradszki 
András.

T. Mészáros András pol-
gármester köszöntőjében az 
egyesület tevékenységét 
méltatta, kiemelve: a város-
ban folyamatosan nő a nagy-
családosok száma.

– A gyermekszám emelke-
désére a városnak fel kell 
készülnie: a jövő év folya-
mán két középiskolát, két 
általános iskolát és két óvo-
dát fogunk átadni. Érd átlag-
életkora 36–38 év, a város 
lélekszáma évente 1000–
1200-zal nő. Azok az állami 
támogatások, amelyekre az 
országgyűlési képviselő úr 
utalt, felgyorsították a beköl-
tözési folyamatot. Tíz-tizen-
öt éven belül 90–100 ezres 
lélekszámú várossá válunk, 
amire fel kell készülnünk: 
gyermekek, kamaszok, fia-
tal felnőttek számára való 
szolgáltatásokra van szük-
ség – hangsúlyozta T. Mé-
száros András. A polgár-
mester elmondta azt is: sze-

retnék előteremteni a forrást 
arra, hogy az Ága-Boga kö-
zösségi házát felújítsák, 
esetleg bővítsék, és olyan 
hellyé alakítsák, ahová szí-
vesen mennek a szülők és a 
gyermekek.

Az évzáró ünnepség, amin 
mintegy százhetvenen vet-
tek részt, szintén tartoga-
tott meglepetéseket: a meg-
nyitót követően bűvészmu-
tatványokkal szórakoztat-

ták a piciket és nagyokat, 
fellépett az Ága-Boga Zene-
kar, és díjazták azok mun-
káját, akik sokat dolgoztak 
az egyesületért. Köszöntöt-
ték az újszülötteket, majd 
néptáncműsor és zene kö-
vetkezett. A kicsiket kézmű-
ves foglalkozások, arcfestés 
várta, no meg finom falatok, 
az egyesület és a szülők jó-
voltából.

QQ ÁdÁm Katalin

Az évzáró ünnepségen fellépett az Ága-Boga Zenekar is



Keretes
hirdetésekkel
kapcsolatban

várjuk érdeklődését
az

ertekesites.
erdiujsag

@maraton.hu
e-mail címen, vagy
a 06-23/520-117-es
telefonszámon.
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Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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-40%Az akció december 1–31-ig tart.
Ajánlatunk meghatározott

szemüvegkeretekre és
szemüveglencsékre vonatkozik.

A részletekről érdeklődjön
üzletünkben!

Szemüvegkeretekre és vékonyított
szemüveglencsékre

ünnepi kedvezmények!

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

Telefon: 23/545-375,
30/709-16-24
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TTTelefon,elefon, smssms,sms, viberelefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon, smssmssmssms,,, viberviberviber
elérhetőség:elérhetőség:elérhetőség:

06 20 247 86 08
Facebook.comFacebook.comFacebook.com/Facebook.comFacebook.com//pannonjob

Amit kínálunk:

•• Ingyenes vállalati buszjáratok
•• HatározatlanHatározatlan idejűidejű munkaszerződés

•• Megemelt alapbérek + bónuszok
•• Béren kívüli juttatási csomagok

Százhalombattán az Ipari Park területén

Összeszerelő,Összeszerelő,
Targoncás

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Százhalombattán az Ipari Park területén

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!

53
90

49

Driving Mobile Media Innovation
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Ha örökbe fogadná Ellát vagy Tréfit, vegye fel a kap-
csolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 30 
276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a 
www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- és 
Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 

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

Gaz  dikereső

Ella 9 hónap körüli, köze-
pesre nőtt, ivartalanított 
szuka kutyus, még nevelést 
igényel. Kisebb korában ta-
lálták az utcán lesoványod-
va, farkaséhesen. Azóta túl 
van az oltásokon, már nem 
habzsol annyira, a többi ku-
tyával általában kijön, de 
időnként akaratos. Mozgás-
igényes, értelmes, emberba-
rát, kertes házban érezné jól 
magát egy aktív családnál.

Tréfi 5 hónap körüli, ked-
ves, örökmozgó, pusziosz-
tó, szeleburdi, sok foglal-
kozást igénylő, kistestű kö-
lyök kanocska. Más ku-
tyákkal általában jól kijön, 
játékos, néha szemtelen. 
Kertes házba csak benti-ki-
járós tartásra vihető, kert 
nélküli lakásban minimum 
ötszöri séta és lemozgatás 
a feltétel, teljes munkaidő 
alatt nem lehet bezárva.

Ne váljon áldozattá!
Álmunkások,  
besurranók

Érden sajnos ismét próbál-
koznak a közüzemi szolgálta-
tók nevével visszaélő csalók, 
besurranó tolvajok. Víz- és 
csatornamunkásnak adják ki 
magukat és a helyi víziközmű-
vek által kötelezően elvégzen-
dő feladatokra hivatkoznak.

Nem árt az óvatosság mosta-
nában Érden és a környező te-
lepüléseken sem. Álmunká-
sok, besurranó tolvajok házal-
nak hivatalos küldetésnek ál-
cázva. A hívatlanul érkező 
csalók így próbálnak kisebb-
nagyobb feladatokkal, látszat-
tevékenységgel gyorsan kész-
pénzhez jutni vagy a házakba 
bejutva értéktárgyakat eltulaj-
donítani.

Az Érd és Térsége Víziköz-
mű Kft. felhívja a figyelmet 
arra, hogy semmilyen ingatla-
non belüli feladatra nem adtak 
és nem adhatnak ki utasítást.

A víziközmű-szolgáltatók 
szakemberei nem szednek 
készpénzt és csak vízóra leol-
vasása miatt csöngetnek be 
bejelentés nélkül. Természete-
sen a munkatársak rendelkez-
nek arcképes igazolvánnyal, 

amelyet kérésre felmutatnak. 
Kérjük, ha gyanús emberek 
próbálnak pénzt kicsalni vagy 
hvatlanul az ingatanra bejutni, 
akkor azonnal jelentsék azt a 
rendőrségen vagy érdeklődje-
nek a víziközművek elérhető-
ségein.

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

„Unokázós” csalások
Egyedülálló időskorúak cél-

pontjai az újra és újra felbuk-
kanó csalóknak. Az „unoká-
zós” módszer lényege, hogy a 
késő esti, éjszakai órákban 
felhívják a kiszemelt áldozatot 
különböző színlelt indokokkal: 
az unoka vagy hozzátartozó 
balesetet szenvedett, az oko-
zott károk rendezése miatt 
pénzre van szüksége, az uno-
ka vagy hozzátartozó kölcsönt 
vett fel, amit sürgősen vissza 
kell fizetni, a hozzátartozó baj-
ba került, esetleg fogságban 
van, csak pénzért cserébe en-
gedik szabadon, életmentő mű-
tétet kell végrehajtani az uno-
kán vagy más hozzátartozón.

Nagyon gyakran a telefon-
hoz hívnak egy magát „rendőr-
nek” kiadó személyt is, aki 
megerősíti az idős hozzátarto-

zót abban, hogy valóban meg-
történt a baleset vagy műtét, 
ezzel erősítve azt, hogy min-
denképpen segítenie kell.

Ezekkel az ürügyekkel ráve-
szik a gyanútlan idős embert 
arra, hogy minden pénzt, ék-
szert, értéket átadjon a telefon 
után nem sokkal érkező közve-
títőnek, aki elhiteti magáról, 
hogy jó barát, ismerős, és már 
viszi is a zsákmányt.

Az efféle csalásokra is igaz 
az, ami a legtöbb bűncselek-
ményre, hogy könnyebb meg-
előzni, mint felderíteni. Ezért a 
rendőrség azt tanácsolja, hogy 
hívják fel rokonuk, ismerősük 
figyelmét a bűnelkövetési mód-
szerekre, és mondják el nekik 
a rendőrség tanácsait: ne bíz-
zanak meg a váratlanul telefo-
non vagy személyesen jelent-
kező idegenekben, ha gyanús 
telefonhívást kapnak, hala-
déktalanul vegyék fel a kap-
csolatot unokájukkal, hozzá-
tartozójukkal, mert ezzel tud-
ják ellenőrizni a hívás valóság-
tartalmát, soha ne adjanak át 
pénzt vagy más értéket idege-
nek számára!

Pest Megyei  
Rendőr-Főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

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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Jelentkezni Kátai Zoltán műszaki vezetőnél lehet
az alábbi elérhetőségeken katai.zoltan@homm.hu

vagy 36-20-2369011

Autóbuszokat üzemeltető kft.

keres
a XI. kerületbe.

Középfokú végzettség
előnyt jelent.

és

keresünk XI. kerületbe azonnali
kezdéssel.

Az állások betöltéséhez szakirányú
végzettség szükséges.

53
88

72

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

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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Szobafestés, mázolás, tapétázás
rövid határidővel! 06-70-
2260118

ÁLLÁST KÍNÁL
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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.

Ipari kapuk, rakodástechnikai
berendezések szerelésével, szervizelésével
foglalkozó érdi telephellyel rendelkező

vállalkozásunk keres AZONNALI KEZDÉSSEL

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK.

Önéletrajzokat az attila.kobli@egd.hu
e-mail címre kérjük megküldeni.

A pozíció betöltéséhez szakirányú
végzettség, pontos, megbízható,
önálló munkavégzés szükséges.

Előnyök az elbírálásnál:
• építőiparban szerzett tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány • alapfokú

angol nyelvtudás.

villanyszerelő kollégát

53
79

34

53
73

33

Szigetelőanyag kereskedés
biatorbágyi telephelyére
raktárosimunkára

kollégát keres.

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

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

Érdeklődni: 0620- 3268-863 vagy
a 06(23)365-232/144-es telefonon,

Szabó Julianna intézetvezető főnővérnél.

A Dr. Romics László
Egészségügyi Intézmény
Egynapos Sebészeti osztályára

Főműtősnőt
keres.
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A Betegápoló Irgalmasrend érdi
Szent József Otthona felvételt
hirdet az alábbi munkakörbe:
szakképzett ápoló, szociális
gondozó, takarítónők. Bérezés:
megegyezés szerint+egyéb jut-
tatások. Jelentkezés
a hidegh@index.hu email cí-
men vagy személyesen (2030
Érd, Gyula u. 39-47. időponte-
gyeztetés a 06-23-365-627 tele-
fonszámon.

Villany-, vagy épületgépész-sze-
relőt keresünk kiemelt bérezés-
sel, épület-üzemeltetési fela-
datra. Millenia Létesítmény-
üzemeltető Zrt. Telefonszám
(sms is): +36-20/261-5054, e-
mail: hr@millenia.eu. Bérezés:
bruttó 310.000,-Ft.

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

INGATLAN

Sürgősen kiadó házat keresünk
Érden és környékén (2 felnőtt,
nagyobb gyerekkel és kutyá-
val)! 06-30-3124181

GARÁZS

Korall házban teremgarázs eladó/
kiadó. 06-20-3596105

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92
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Ford Fiesta (1,3 cm3 2003-as
üzemképes) sürgősen tulajdo-
nostól eladó. 06-30-967-6517

OKTATÁS

Matematika korrepetálás. Ház-
hoz megyek. 06-70/941-0775.

VEGYES

Ausztrál juhász kutyakölyök akci-
ós áron, megbízható helyre ela-
dó. Érdeklődés: 06-23-381-152
(este, üzenetrögzítő), 06-30-
676-8939

SINGER 875 típusú hordozható
asztali elektromos varrógép el-
adó. Telefonszám: 06-23-373-
996

Alkalmanként fuvarozást, költöz-
tetést vállalok. Tel.: 06-30-
7473655

Malomkő eladó (átmérő 95 cm)..
06-30-5494230

VÁLLALKOZÁS
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Stressz? Fájdalmak?
számítógépes

biofizikai állapotfelmérés
és terápia

www.biovitalstudio.com
06 70 365 27 35

Bioenergia Vitál Stúdió
Érd, Mázoló u. 50

p
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50Villanyszerelés
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)

Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

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

Gipszkarton szerelés!
Tetőterek, álmennyezetek, válaszfalak, előtétfalak,
csőtakarások, díszdobozolás, rejtett világítás
építése szakszerűen anyagbeszerzéssel is!

ferogipsz@gmail.com, 06-20-975-3828 (Farkas Ferenc)
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

SPIRITUÁLIS tanácsadásÁ
SSSOOORRRSSSEEELLLEEEMMMZZZÉÉÉSSS

06 70 288 9834

53
72
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 53

81
65

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

Élv onalban a Spartacus!
Múlt csütörtökön az ÉRD Aréna birkózótermében ren-
dezték meg a birkózók NB II-es csapatbajnokságának 
négyes döntőjét, ahol a házigazda Érdi Spartacus SC 
ezüstérmesként végzett és feljutott az NB I-be!

Októberben az ÉRD Aré-
nában rendezték a birkó-
zók NB II-es csapatbajnok-
ságát a Nyugati régió A-
csoportjában. Akkor az 
Érdi Spartacus SC impo-
záns mérleggel zárta a ver-
senyt, hiszen 48 meccséből 
43-at megnyert, így cso-
portját fölényesen meg-
nyerve jutott be a régió 
győzteseinek rendezett né-
gyes döntőbe. Később kide-
rült, hogy az NB I-be jutá-
sért rendezett viadalnak az 
ÉRD Aréna ad otthont, ahol 
a Spartacus a Budapesti 
Honvéd SE-vel, a Kertvá-
rossal és a Nagyszénással 
küzdött meg.

 Az érdiek kiválóan kezd-
tek, hiszen első meccsükön 
6–2-re legyőzték a Nagy-
szénást, míg a válogatott 
versenyzőket felsorakozta-
tó Honvéd is ugyanilyen 
arányban verte a Kertvá-
rost. A hatfordulós verseny-
ből már ekkor látszódott, az 
érdiek a Kertvárossal fog-
nak küzdeni az ezüstére-
mért. Aztán a második kör-
ben a Honvéd 8–0-ra győ-
zött a Nagyszénás ellen, 
míg az érdiek szoros mecs-
csen 5–3-ra verték a Kert-
várost. Ekkor már eldőlt az 
is, hogy az érdieknek a visz-
szavágón legalább döntet-
lent kell elérniük, hogy egy 
szintet feljebb lépjenek, 
merthogy a Kertváros 5–3-
ra verte a Nagyszénást, míg 
Végh Richárdék a Honvéd-
tól kikaptak 6–2-re. 

A negyedik körben a 
Honvéd és az érdi csapat is 
7–1-re nyert a Kertváros és 
a Nagyszénás ellen, így jö-
hetett a mindent eldöntő, 
utolsó előtti kör, ahol a 
Honvéd könnyedén verte 
ismét a Nagyszénást, míg 
az érdiek kiharcolták a 
4–4-es döntetlent, ezzel el-
döntve, hogy ők az ezüstér-
mesek és az NB I feljutói a 
Honvéd mellett. 

Az utolsó körnek így 
már csak presztízsértéke 
volt, a Spartacus 8–0-ra 
kikapott a Honvédtól, s a 
Kertváros hiába nyert a 
Nagyszénás ellen, az érdi-
ek lettek a másodikak. A 

hatfordulós, csapatonként 
48 mérkőzést magában 
foglaló versenyen a Hon-
véd 43 sikerrel és öt vere-
séggel zárt az élen, az ér-
diek ötvenszázalékos mér-
leggel, 24 sikerrel és 
ugyanennyi vereséggel 
zártak a második helyen. 
A Kertváros huszonegy 
meccset nyert huszonhét 
vereség mellett, míg a 
Nagyszénás sportolói csu-
pán nyolcszor hagyták el 
győztesen a szőnyeget 
negyven vereség mellett.

QQ Domonkos

Végeredmény,  
nB II, csapatbajnokság
1. Budapesti Honvéd SE (43–
5), 2. Érdi Spartacus SC (24–
24), 3. Kertváros (21–27), 4. 
Nagyszénás (8–40)

Végh Richárdék (pirosban) jövőre az élvonalban küzdhetnek 
 (fotó: Domonkos Bálint)

SZABADIDŐ

Ker ékpárra pattant a Télapó
Nappal vagy éjszaka? Ta-
vasszal, nyáron, ősszel, 
esetleg télen? Nem számít. 
Kerékpározni mindig lehet 
– hangsúlyozza az Érd Kör-
be Egyesület, amely har-
madik alkalommal tartott 
Mikulás-napi tekerést.

– Az elmúlt években egyre 
gyakrabban hirdetjük azt, 
hogy kerékpározni amellett, 
hogy jó, minden évszakban ér-
demes – jegyezte meg Csenge-
ri Attila, az Érd Körbe Egye-
sület elnöke, míg az ötletgaz-
da Kiss Gábor elmondta, hogy 
ahogy a nagy Érd Körbét, úgy 
a Mikulás-napit is egy baráti 
társasággal találták ki, egy 
évre rá pedig már az egyesü-
let berkein belül lett megszer-
vezve, s ez idén sem maradt el.

– A tél nehezebb terep 
ilyen szempontból, csúszhat-
nak az utak, más a látási vi-
szony, de szerencsés helyze-

tünk van, mert ugyan szál-
lingózik a hó, de nem jegesek 
az utak, ettől függetlenül 
nekünk is ugyanúgy kell fi-
gyelnünk a közlekedőpart-
nerekre és egymásra is – fo-
galmazott a téli kerékpáros 
túra részleteivel kapcsolat-
ba Csengeri Attila.

A Mikulás-napi tekerésen 
idén negyvenen vettek részt, 
s az ófalusi gát irányába 
ment a menet, ahonnan a ha-
gyományos Érd Körbe útvo-
nalán keresztül jutottak 
vissza a kiindulási ponthoz, 
Érd főterére.

QQ db

A Mikulással együtt negyvenen kerékpároztak 
 (fotó: Domonkos Bálint)

Mikulás Kupán  
a bokszolók
A Madárfészek Ökölvívó Aka-
démia Sportcsarnokában lé-
pett szorítók közé az Érdi Box 
Klub két sportolója.
Eredetileg öt versenyzővel: Szi-
getvári Bendegúzzal, Csóka Kla-
udiával Ruzsinszki Bálinttal, illet-
ve Sipos Richárddal és Góman 
Martinnal vett volna részt a 
Madárfészek Ökölvívó Akadé-
mián rendezett Mikulás Kupán 
az Érdi Box Klub, ám végül csak 
utóbbi kettő lépett kötelek 
közé. Szigetvári Bendegúznak, 
Csóka Klaudiának és Ruzsinszki 
Bálintnak nem lett volna ellen-
fele a Pofonparti jellegű meg-
mérettetésen, így ők nem in-
dultak a viadalon.
Góman Martin még csak jövőre 
lesz serdülő, így ő korosztályon 
aluliként vívott bemutató mér-
kőzést.
– Nagyon ügyesen bokszolt, jó 
volt nézni, jól mozgott a szorí-
tóban. Reméljük, hogy jövőre a 
serdülőknél is megcsillogtatja 
tudását – fogalmazott Dobrádi 
Zsolt, az ÉBK versenyzője 40 ki-
lós tanítványáról.
Sipos Richárd ceglédi ökölvívó 
ellen lépett kötelek közé az 59 
kilogrammos súlycsoportban.
– Simán, egyhangú pontozás-
sal három menetben nyerte 
meg meccsét, így az ő kezét 
emelték a magasba. Végrehaj-
totta azokat a technikai és tak-
tikai utasításokat, amiket ad-
tunk neki Csillával (Dobrádi 
Csilla, az ÉBK edzője, országos 

bajnok – a szerk.). Hátsó jobb 
horgokkal minden menetben 
kétszer-háromszor eltalálta el-
lenfelét, de lábon is szépen 
mozgott – mondta a vezető-
edző.
– Nekem az a legfontosabb, 
hogy saját magukhoz képest 
mindig előrébb lépjenek és 
már csak az előző meccshez ké-
pest is sokat fejlődött, szóval ez 
egy jó megmérettetés volt Ri-
csinek – tette hozzá Dobrádi 
Zsolt.

* * *

Szoros szettek,  
de vereség…
Ugyan két szettben is megszo-
rongatta a Szeged RSE-t, de 
végül 3:0-s vereséget szenve-
dett a női röplabda NB II Közép 
csoportjának 11. fordulójában a 
Delta RSE Érd felnőtt együtte-
se.
Jól kezdte a szegedi mérkőzést 
az érdi csapat, hiszen eredmé-
nyes támadásokkal előnybe 
került, de a szett végére elfo-
gyott a különbség, ezt pedig a 
hazaiak kihasználták, fordítot-
tak és 25:20-ra nyerték az első 
játszmát. A második szett is ha-
sonlóan szorosan alakult, a 
Csongrád megyeiek több alka-
lommal is elléptek két-három 
ponttal, de Dömötör-Mátrai Be-
áta lányai rendre felzárkóztak, 
viszont egyenlíteni nem tud-
tak, így ugyan minimális kü-
lönbséggel, 26:24-re hozta a 
második felvonást is a Tisza-
parti csapat. A harmadik játék-

rész pedig mindent eldöntött, 
az érdiek nem tudták tartani a 
lépést a mérkőzést irányító Sze-
geddel, amely az utolsó felvo-
nást nyolc ponttal, a mérkőzést 
pedig 3:0-s szettaránnyal nyer-
te meg. Az érdi csapat decem-
ber 9-én, 11 órakor az NB II Kö-
zép csoportjának 12. fordulójá-
ban a Vörösmarty Mihály Gim-
názium tornacsarnokában a 
Tatai AC-SZESE-t fogadja.

* * *

Öt érem  
a tollasozóktól
Párosban egy arany-, két bronz-
érmet, egyesben egy második 
és egy harmadik helyet szerez-
tek az Érdi VSE tollaslabda szak-
osztályának utánpótláskorú 
versenyzői a Seregélyesen ren-
dezett utánpótlás ranglistaver-
senyen.
Az érdiek tíz sportolóval képvi-
seltették magukat a viadalon, 
ahol az U13-as korosztályban a 
Horváth Barnabás és Zsarnai 
Marcell alkotta fiú páros arany-
érmes lett, míg a lányoknál 
Schvirján Zsófia egyéniben, il-
letve oldalán Villás Viviennel 
párosban is bronzérmet szer-
zett. Kis Kasza Miklós az U15-
ösöknél egyesben második 
helyen végzett, míg párosban 
Nikolics Dominikkel a dobogó 
legalsó fokára állhatott.
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Mag yar lett a világklasszis 
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 
magyar állampolgári esküt tett az ÉRD női kézilabda-
csapatának jobbszélsője, Krpez Slezák Katarina.

A világklasszis kézilab-
dázó a főként magyarok 
lakta vajdasági Zomboron 
született, s apai ágon ma-
gyar felmenőkkel rendelke-
zik, származását is figye-
lembe véve keresett ma-
gyar klubot sportolói pálya-
futásának folytatására – 
írja az ÉRD hivatalos hon-
lapján.

Példamutató hozzáállá-
sa, egyedülálló játéktudása 
miatt a világ legjobb játéko-
sai közé tartozik. Közel 
négyéves folyamatos ma-
gyarországi tartózkodása 
alatt annyira megszerette 
Érdet, hogy véglegesen itt 
szeretnének letelepedni és 
a későbbiekben családot 
alapítani férjével, Slezák 
Daliborral, aki szintén 
magyar felmenőkkel ren-
delkezik. „Új” nevén Krpez 
Slezák Katarina az ÉRD 
színeiben eddigi pályafutá-
sa alatt 802 gólt jegyzett 
123 mérkőzésen, ezzel a 
klub valaha volt legeredmé-
nyesebb játékosa lett nem-
rég az NB I-ben, Kovács 
Annát felülmúlva.

A jobbszélső háromszor 
szerzett bronzérmet a ma-
gyar bajnokság küzdelmei-
ben, valamint a Magyar 
Kupában egyszer-egyszer 
a dobogó második és har-

madik fokán végzett na-
rancs-fekete színekben, és 
tagja volt az EHF-Kupa elő-
döntős csapatnak is. A 
2015/2016-os idényben az 
NB I gólkirálynője lett 207 
találattal. A szerb váloga-
tott tagjaként a 2013-as vi-
lágbajnokságon ezüstérmet 
szerzett.

KOSÁRLABDA

Zalaegerszegi mumusok…
A férfi kosárlabda NB II Nyugati csoportjában a nyitó-
körben elszenvedett vereség után zsinórban öt győzel-
met aratott a BKG-VMG DSE, amely azonban az elmúlt 
két fordulóban a két zalaegerszegi csapattól kikapott.

A harmadosztályú bajnok-
ság hetedik körében előbb a 
Zalaegerszegi KK-tól 72–61-
re kapott ki a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium Diák-
sport Egyesületének felnőtt 

kosárlabdacsapata, majd 
hazai pályán a tavalyi baj-
nok Ricsilla Sportot fogadta. 
Az előző idényben még Héví-
zen, az új szezonra Zala-
egerszegre átköltöző csapat 
ellen jól kezdtek az érdiek, 

mivel Valaczkay Gábor játé-
kos-edző triplájával indult a 
meccs, és az első negyedben 
még ötpontos előnyben is 
volt a házigazda, de a nagy-
szünetre már a vendégek vo-

nultak 46–43-as vezetéssel. 
A fordulás után a távoli érdi 
kísérleteket nem sikerült 
pontra váltani, így a Ricsilla 
Sport meglógott kilenc egy-
séggel, amelyet az utolsó fel-
vonásban nem tudott ledol-

gozni a házigazda, s 79–68-
ra kikapott. A BKG-VMG 
DSE ezzel nyolc meccs után 
öt győzelemmel és három ve-
reséggel a hetedik helyen áll 
a tizennégy csapatos baj-
nokságban.

– Egyértelműen jobb csa-
pat volt az ellenfelünk, úgy-
hogy ez a tízpontos különb-
ség teljesen reálisnak, jónak 
mondható, jól küzdöttünk. 
Tavaly ők nyerték a Nyugati 
csoportot az NB II-ben, tele 
vannak NB I-es játékosok-
kal, súlybeli fölényben vol-
tak és tapasztalat terén is 
előrébb járnak, mint mi, úgy-
hogy sajnos azt kell monda-
ni, hogy teljesen reális ez az 
eredmény. A második félidő 
elején öt percig még egál volt 
a meccs, de nem tudtunk tá-
volról betalálni, sajnos a zó-
názás ellen rossz százalék-
ban dobtunk – értékelt Va-
laczkay Gábor, a BKG-VMG 
DSE elnöke, játékos-edzője.

A csapat a kilencedik for-
dulóban Kozármislenyre lá-
togat, majd december 17-én, 
16 órától a Dombóvár KSE 
ellen lép pályára a VMG tor-
nacsarnokában.
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LABDARÚGÁS

Búc súzott a Magyar Kupától az Érdi VSE
A Zala megyei első osztályú FC Nagykanizsa vendége-
ként lépett pályára a labdarúgó Magyar Kupa legjobb 32 
csapata között az Érdi VSE. A vendégek a második fél-
időben két góllal is vezettek, de a házigazda néhány perc 
alatt három pontrúgásból fordított.

Az Érdi VSE jól kezdte a 
Nagykanizsa elleni Magyar 
Kupa-mérkőzést, s szinte a 
kezdő sípszótól kezdődően 
dominált a védekezésre beál-
ló hazaiakkal szemben. De 
hiába a mezőnyfölény, az első 
gólra bő fél órát kellett várni, 
amikor Kárász Krisztián 
Balázsovics Máté bal oldali 
beadása, valamint Melczer 
Vilmos passza után lőtt, s kí-
sérlete a kapufán csattanva 
jutott a kapuba (0–1). A veze-
tő érdi gólt követően hamar 
növelhette volna előnyét a 
vendégcsapat, Pintér Nikola 
beadását Kelemen Patrik 
elől felszabadították a hazai-
ak, így egygólos érdi előnnyel 
fordultak a felek.

A második játékrész első 
felében az érdiek temérdek 
lehetőséget kidolgoztak, s 
hat perc elteltével egy kont-
rát kihasználva Kelemen 
Patrik balról, éles szögből 

lőtt Szabó Ádám kapujába 
(0–2).

Ezt követően lezárhatta 
volna a mérkőzés és a to-
vábbjutás kérdését is az érdi 
csapat, de Koós Gábor feje-
seit és lövéseit védte a hazai 
hálóőr. Aztán a 68. percben a 
semmiből zárkózott a Zala 
megyei csapat, amikor egy 
bal oldali szögletet a csere-

ként beálló Nagy Gergő jut-
tatott Kertész Ferenc kapu-
jába (1–2). Nem sokkal ké-
sőbb egy újabb sarokrúgás 
után pedig Szabó Bálint a 
rövidre érkezve fejelt az érdi 
kapuba (2–2).

Aztán a 73. percben Mel-
czer Vilmos az ellenfél tizen-
hatosa előtt buktatta riváli-
sát, amiért megkapta máso-
dik sárga lapját, s mehetett 
zuhanyozni. Alig három 
perc múlva már a Nagykani-
zsa vezetett, amikor az érdi-
ek nem tudtak felszabadíta-
ni, s Gelencsér Attila talált 
az érdi kapuba (3–2).

A hajrában hiába volt em-
berhátrányban, mezőnyfö-
lényben játszott a vendég-
csapat, de nem tudott egyen-
líteni, így a Nagykanizsa ju-
tott a Magyar Kupa legjobb 
tizenhat csapata közé.

– Nehéz mit mondani egy 
ilyen meccs után, amikor le-
focizzuk az ellenfelet. Simán 
vezettünk, az ellenfélnek ka-
pura lövése sem volt, aztán 
be kellett volna rúgni a har-
madik, negyedik gólt – amire 
volt lehetőségünk. Aztán volt 

egy öt perce az ellenfélnek. 
Tudtuk, hogy a Nagykanizsa 
erőssége a pontrúgás és a fej-
játék. A saját hibánkból lett 
egy szöglet, amit befejeltek, 
utána ez megismétlődött, volt 
még egy kiállítás egy fegyel-
mezetlenségből, és végül né-
hány perc alatt rúgott a 
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Sokkal több volt ebben a mér-
kőzésben. Mi akartunk fociz-
ni, fociztunk is, az ellenfél 
pedig azt játszotta, amit elle-
nünk kell, rámentek a pont-
rúgásokra és háromból hár-
mat értékesítettek – nyilat-
kozta Limperger Zsolt, az 
Érdi VSE vezetőedzője.

QQ domonkos Bálint

Magyar Kupa, 8. forduló,  a legjobb tizenhat közé jutásért

UFC Nagykanizsa–Érdi VSE 3–2 (0–1)
Nagykanizsa, 300 néző. V: Barna (Becséri, Kis Z.)
Érdi VSE: Kertész F. – Kárász, Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. – Koós, 
Kónya (Tárkányi, 79.), Melczer – Balázsovics (Pallagi, 76.), Kelemen 
P., Pintér N. Edző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Nagy Gergő (68.), Szabó Bálint (69.), Gelencsér A. (76.), 
ill. Kárász (33.), Kelemen P. (51.)

A mérkőzést követően Ker-
tész Ferenc elnézést kért a 
szurkolóktól: „Mint az Érdi 
VSE csapatkapitánya szeret-
nék elnézést kérni a leutazó 
szurkolóinktól a meccs végén 
történtek miatt! A szurkolók a 
legfontosabbak, tisztelnünk 
kell őket. Elfogadhatatlan, 
hogy valaki a klub köteléké-
ből így viselkedjen! A viselke-
désünknek tükröznie kell 
azokat az értékeket, amiket 
az Érd megkövetel! Tavasszal 
újult erővel térünk vissza 
együtt!” 

Nagykanizsán ért véget a Magyar Kupa-menetelés Pintér Nikoláéknak 
 (fotó: Balogh István)

Valaczkay Gáborék (fehérben) távolról nehezen találtak a gyűrűbe 
 (fotó: Domonkos Bálint)
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Jöh etnek a jeges sportok
Zöld utat kapott az érdi jégcsarnok: jövő május-június-
ban megkezdődhet az Aréna melletti létesítmény építé-
se, amelyet várhatóan 2019 végén adnak majd át. Az 1,86 
milliárd forintos, TAO-s pályázati forrásból épülő jég-
csarnok minden igényt kiszolgál mind a versenysport-
hoz, mind a szabadidős sportoláshoz.

A jégcsarnokot a Hargitai 
Farkasok Sportegyesület – 
amelynek neve hamarosan 
Kárpáti Farkasok lesz – épí-
ti, befektetői támogatással. 

A csarnok megépítése az 
érd i önkormányzatta l 
együttműködve, közös cél-
ként valósul majd meg, ön-
kormányzati területen, az 

ÉRD Aréna tőszomszédsá-
gában.

Az Aréna mellé a város 
szeretne építeni egy edző-
csarnokot, amely a kézilab-
dásoknak és a vívóknak 
nyújtana edzési, illetve ver-
senyzési lehetőséget. A léte-
sítmény szintén TAO-s pá-
lyázatból épülne – ezt a vívó- 
és a kézilabda-szövetség is 
támogatja. Erre a területre 

épülne a jégcsarnok is, kü-
lön beruházásként.

A létesítmény alapterülete 
a tervek szerint 3659 négy-
zetméter lesz, a beruházás 
értéke pedig 1,86 milliárd 
forint. Az önerő finanszíro-
zását a Bayer Construct cég-
csoport vállalta – értesül-
tünk az építtető Hargitai 
Farkasok Sportegyesülettől, 
amelynek legfontosabb célja 
a stabil utánpótlásbázis ki-
építése. Emellett lehetőséget 
nyújtanak majd a település 
és a szomszédos települések 
iskoláinak a tanóra kereté-
ben korcsolyaoktatás igény-
bevételére, a lakosság részé-

re közönségkorcsolya, kezdő 
felnőtt hokioktatás, jégdisco, 
a nyári szezonban gördisco 
látogatására. Hosszabb távú 
céljaik között nemzetközi 
utánpótlástornák szervezé-
se is szerepel.

A Magyar Jégkorong Szö-
vetség a Hargitai Farkasok 
Sportegyesület sportfejlesz-
tési programjának szakmai 
tartalmát és költségvetését 
jóváhagyta, a sportfejleszté-
si programot nyilvántartás-
ba vette.

A kivitelezést 2018. má-
jus-júniusi kezdéssel és 
2019. decemberi átadással 
tervezik. n ÁdÁm

Otthonra lelhetnek a korcsolya szerelmesei  (Képünk illusztráció)

A jégcsarnokot a Hargitai Farkasok Sportegyesület építi, befektetői támogatással
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