
Ha fa, akkor
Zso-fa!

www.erdituzifa.hu
www.zsofa.hu
Zso-Fa Fatelep

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

Nyitva tartás:
H–P: 8–16-ig, Szo.: 8–12-ig
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Fabrikett-akció!

Szórt tűzifakiszállítvaÉrdre
2,3 m3 – 3m3– 4m3

Kalodás tűzifa • Fűrészpor
Hasított, vágott (225, ill. 33 cm)

bükk, tölgy, akác

10 kg 700 Ft
1 raklaptól 65 Ft/kg
5 raklaptól 63 Ft/kg
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Szombaton is nyitva tartunk.
Telefon: (70) 949 4996

Érd, új INTERSPAR
www.optiktrend.hu 54

28
54

54
63

44

Napszemüveg
akció!

1-et fizet
2-öt vihet

„Elkezdtem figyelni és számításba venni életem angyalait”
Interjú Majorné Bániczki Julianna művésztanárral n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 1. szám    2018. január 10.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Emb erek az embertelenségben
1945. január 6. és 10. között közel 

háromezer férfit, fiút hurcoltak el má-
lenkij robotra Érdről és környékéről. 
A 16–60 év közötti férfiakat Ercsin 
keresztül a bajai, szegedi, temesvári 
gyűjtőtáborokba hajtották. Sokan 
már útközben meghaltak vagy a tábo-
rokban pusztultak bele az embertelen 
bánásmódba és a fertőző betegségek-
be. Akik túlélték, szovjet lágerekbe 
kerültek, ahonnan csak nagyon keve-
sen és többéves megpróbáltatások 
után térhettek haza. Rájuk, az elhur-
coltakra emlékezik a város minden 
évben, január első vasárnapján. Dr. 
Aradszki András államtitkár, or-
szággyűlési képviselő beszédében el-
mondta: a bűnösöktől bűnbánatot, 
őszinte vezeklést nem tapasztaltunk, 
pedig szükség lenne rá, nemcsak 
azért, hogy elégtételt kapjanak az ál-
dozatok, a hozzátartozók, hanem 
azért is, hogy a nemzet túl tudjon lép-
ni a megosztottságon. 
 n 3., 9. és 17. oldal

Óvodafelújítások idén is

A közgyűlés 26 napirendi pontot tárgyalt 2017-es 
utolsó ülésén. A jövőben tilos ruhagyűjtő konténert 
kihelyezni közterületre, módosulnak a gyermekorvosi 
körzetek, valamint elfogadták a célokmányokat há-
rom érdi óvoda felújításával kapcsolatban.  n 6. oldal

Aradszkit ajánlják képviselőnek

Az Érdi Fidesz dr. Aradszki Andrást javasolta ország-
gyűlési képviselőjelöltnek a 2018. évi tavaszi választá-
sokra. A helyi csoportoknál már megtörtént a jelölés, 
és mindenütt dr. Aradszki András jelenlegi ország-
gyűlési képviselőt ajánlották.   n 7. oldal

Heti szeretetvendégség

Babgulyás, péksütemény, forró tea és lekváros bukta 
– ez várta a betérőket a Szociális Gondozó Központ és 
az egyházak közös ételosztásán vasárnap. A téli sze-
zonban ez volt a hatodik, az idei esztendőben pedig 
az első alkalom.  n 19. oldal

(Fotó: Boros sándor)
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Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+36 (70) 222-8212
Tölgy, bükk, akác hasított tűzifa
– kalodázva vagy
– ömlesztve köbméterben
– több féle fabrikett
– német barnaszénbrikett
– fűrészpor
Egész évben folyamatosan.

www.keller-ppppark.hu/tuzifa Tárnok Állomás u. 2.
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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

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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Emb erek az embertelenségben
A nemzeti- és az internacionalista szocializmus szelle-
misége, amivel ezreket tereltek a halálba és tízezrek 
életét tették tönkre, nem tűnt el. Itt van köztünk, neoli-
berális szabadossággal és más nemzettársainkat meg-
bélyegző jelszavaikkal megfűszerezve – fogalmazott dr. 
Aradszki András országgyűlési képviselő a január 7-ei 
megemlékezésen, amelyen az Érdről és környékéről 73 
éve elhurcolt férfiak emléke előtt hajtott fejet a város.

1945. január 6–10. között 
háromezer férfit, fiút hurcol-
tak el málenkij robotra Érdről 
és környékéről. A vásártérre 
csalták őket, illetve éjszaka 
törtek rájuk otthonaikban, és 
hajtották a 16–60 év közötti 
férfiakat Ercsin keresztül a 
bajai, szegedi, temesvári gyűj-
tőtáborokba. Sokan már út-
közben meghaltak vagy a tá-

borokban pusztultak bele az 
embertelen bánásmódba és a 
fertőző betegségekbe. Akik 
túlélték, a Szovjetunió úgyne-
vezett GUPVI lágereibe kerül-
tek, ahonnan csak nagyon ke-
vesen és többéves megpróbál-
tatások után térhettek haza. 
Rájuk, az elhurcoltakra emlé-
kezik a város minden évben, 
január első vasárnapján.

Január 7-én reggel szent-
misét tartottak az Újvárosi 
Jézus Szíve templomban, tíz 
órakor pedig koszorúzással 
egybekötött istentiszteletet 
a Kálvin téri református 
templomban, majd 11 órától 
a Magyar Földrajzi Múzeum-
mal szemben, Domonkos 
Béla szobránál rótták le ke-
gyeletüket az érdiek a vétle-
nül bűnhődő polgári lakosok 
előtt, akiknek életében – 
mint T. Mészáros András 
polgármester köszöntőjében 
hangsúlyozta – a háború 
borzalmaitól való megszaba-
dulás helyett újabb borzal-
mak következtek 1945 janu-
árjában. Mint megjegyezte: 

a hetvenhárom évvel ezelőtt 
történtekre a rendszerváltás 
előtt csak templomokban, 
szinte titokban lehetett em-
lékezni.

– Azért jövünk össze 
minden évben január első 

vasárnapján, hogy ne fe-
ledjünk. Mert nem feled-
hetjük ezeket az embere-
ket, és a gyilkosokat sem 
– zárta szavait T. Mészáros 
András.

Folytatás a 17. oldalon.

Klopfer Ferenc huszonnégy 
esztendős volt, mikor elhurcol-
ták, évekig volt fogoly egy 
GUPVI-táborban.
– Nagyon keveset mesélt ne-
künk erről, annyit tudok, hogy – 
mivel pék volt a szakmája – a 
konyhán dolgozott. Így marad-
hatott életben – emlékezett 
édesapjára Stibrányi Mártonné. 
– Apám maláriás lett a táborban. 
Hazatérése előtt kórházba ke-
rült, ahol felhizlalták, és kapott 
malária elleni gyógyszert is. 
Hogy gyorsabban meggyógyul-
jon, egyszerre vett be több ada-
got, ami hatásos volt, és szeren-
cséjére soha nem jött elő ké-
sőbb a betegség – tette hozzá.
Madjena Márk, akit a szegedi 
gyűjtőtáborig hurcoltak, nem 
volt ilyen szerencsés: az átélt 
nélkülözések következtében sú-
lyos gyomorbetegséggel kínló-

dott évekkel később. Sorsáról 
lánya mesélt lapunknak.
– Édesapám 1911-ben született, 
ófalusi szerb nemzetiségű család-
ban. Délszláv nyelvismeretének 
köszönhette az életét: a szovjet 
őr, akivel beszélni tudott, elen-
gedte. Csontsoványan, legyen-
gülve nem tudott hazajönni – egy 
szegedi család viselte gondját 
hetekig, hónapokig. Sokat mesélt 
nekünk a megpróbáltatásairól, 
tőle tudom, hogy Ercsiben, ahol 
az asszonyok hírét vették, hogy 
feléjük hajtják a férfiakat málenkij 
robotra, ennivalóval várták sze-
rencsétleneket, csakhogy a szov-
jet őrök az üstöt feldöntötték, az 
ételt elvették, így édesapámék 
csak azt ették, amit a fagyos föld-
ből kikapartak – tette hozzá Tég-
lási Lászlóné, hangsúlyozva: 
édesapja pár segítőkész ember-
nek köszönheti az életét.

T. Mészáros András: nem feledhetjük az elhurcoltakat és a gyilkoso-
kat sem  (Fotók: Boros Sándor)

Az Ifjúsági Önkormányzat nevében Balázs Bence diákképviselő, Fodor Enikő diákpolgármester és Tuli-
pán Kincső diák-alpolgármester koszorúzott
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A S orsfordító írisz és az angyalok
Sokan ismerhetik, hiszen a 60-as évektől él városunk-
ban, több évtizedig tanított Érden. Az elmúlt esztendő-
ben az amatőr művészek kiállításainak megnyitóját, 
szakmai értékelését is vállalta. Az egykori magyar-rajz 
szakos pedagógus ma is aktív, kutatással tölti a nyugdí-
jas napjait. Majorné Bániczki Julianna művésztanárral 
beszélgettünk életéről, művészetéről és azokról a jó em-
berekről, akik olykor tudtunkon és akaratunkon kívül is 
jó irányba egyengetik az utunkat.

n  Bálint Edit

– Milyen álmokkal vágott 
neki a nagybetűs ÉLET-nek?

– Szinte mindenből jeles-
re érettségiztem, kivéve a 
matematikát, ami kettes lett, 
így ezzel az átlaggal nem ju-
tottam be a képzőművészeti 
egyetemre, pedig ez volt 
minden vágyam. Közben ki-
derítettem, hogy azt, amit én 
szeretnék, magyar-rajz ta-
nári szakot kizárólag Pé-
csett indítottak. Ráadásul – 
milyen varázsa van a vizuá-
lis dolgoknak! – egy fényké-
pet is láttam a pécsi tanár-
képző botanikus kertjéről. A 
tavirózsás tavacska egészen 
elvarázsolt! Nem csak a kol-
légium kertje, a tanáraim is 
csodálatosok voltak, és az is 
szerencsés volt számomra, 
hogy más szakos hallgatók-
kal lakhattunk együtt, ezál-
tal tágult az érdeklődésünk 
és a tudásunk, hisz részt ve-
hettünk jeles kutatók, neves 
történészek, biológusok elő-
adásain is. Szerettem rajzol-
ni, de miután megtekintet-
tem egy közel harmincezer 
lepkét bemutató kiállítást, 
igencsak meghasonlottam 
önmagammal! Tetszettek a 
növényeken alig látható, haj-
szálvékony erek, különleges 
alakzatok és nagyon élvez-
tem mindezt a rajzlapomon 
bemutatni. Leginkább a ter-
mészet, a növények látványa 
ragadott magával, rengeteg 
időt töltöttem a botanikus 
kertben, s úgy hittem, gyö-
nyörűen tudok szép vonala-
kat, növényeket rajzolni. De 
miután végigjártam a lepke-
kiállítást – ahová még nagyí-
tót is vittem magammal –, 
rádöbbentem, hogy az én raj-
zaim össze sem hasonlítha-
tóak egy lepkeszárny külön-
leges, csodálatos erezetével, 
színeivel, formáival! Még a 
legszebb, legfinomabb rajz 
sem léphet a nyomukba! 

Olyannyira elvarázsolt a lát-
ványuk, hogy alig tudtam 
felfogni, feldolgozni! Szeren-
csére, épp akkoriban ismer-
kedtem meg a férjemmel, aki 
azzal vigasztalt, hogy a Te-
remtő valóban sokkal jobban 
dolgozik az embernél, de ez 
ne akadályozzon abban, 
hogy továbbra is tanulmá-
nyozzam, megfigyeljem és 
megörökítsem a természet 
csodáit. Ám tartsam mindig 
tiszteletben, hogy a terem-
tést lehet csodálni, de sose 
kíséreljük meg utolérni! Így 
hosszú éveken keresztül ez a 
téma egyfajta rejtőzködés is 
volt számomra.

– Mi volt a helyzet az iro-
dalommal?

– Abban a csoportban tö-
retlenebb volt a beilleszke-
désem, mert úgy éreztem, 
abban a világban jobban el-
fogadták az egyéniségemet, 
noha olykor még előfordult, 
hogy afféle „vérszegény kis-
polgárnak” éreztem magam. 
A művészeti csoporttársaim 
szerettek, gyakran ki is áll-
tak mellettem, magyarból 
meg inkább a tanáraimmal 
sikerült egy hullámhosszra 
kerülni. Az egyetlen – amit 
ma el sem tudnak rólam kép-
zelni azok, akik ismernek –, 
hogy nem tudtam beszélni!

– Valóban nehéz elhinni, 
hiszen úgy mesél, hogy órá-
kig elhallgatnám! Mi volt a 
gond?

– Nem volt jó a kiejtésem 
és roppant gyenge volt a 
hangom. Amikor a nyelvi la-
borban felvettem, majd visz-
szahallgattam a saját felol-
vasásom, magam is megdöb-
bentem, hogy csak halk dön-
gicsélés hallatszott, mintha 
lenyeltem volna a mással-
hangzókat! Ez olyannyira 
elkeserített, hogy gyakran 
nagyon nehezen nyilatkoz-

tam meg. Már harmadéves 
voltam, amikor a szobatár-
saim azzal riogattak, ha 
nem változtatok ezen, elvág-
nak az államvizsgán és nem 
taníthatok. Negyedikben a 
tanítás már beszámított a 
diplomajegybe. Harmadik-
ban azonban még lehetett 
gyakorlást kérni. A gyakor-
latvezető tanárom viszont 
egyből a nyolcadikosokhoz 
vitt! El lehet képzelni, mi-
ként festettem az apró ter-
metemmel és meglehetős ri-
adt képemmel az olyan ka-
maszfiúk között, akik már 
jól megmustrálták a kezdő 
tanár „néniket”! Ijedtemben 
csak vizsla szemeket láttam, 
miközben a becsületesség, a 
helytállás volt az órám témá-
ja. A csoporttársaim arra 
készítettek fel, hogy a gya-
korló iskola diákjai nem egy-
szer gonoszkodnak a vizsgá-
zó tanárokkal: nyelvet öltö-
getnek, szamárfület mutat-
nak, helytelenek az órán. 
Érdekes, hogy hozzám már a 
folyosón odajött egy fiú, hogy 
felajánlja a segítségét, egy 
lány pedig kedvesen megve-
regette a vállam és azt súgta 
a fülembe: Nem kell félni, ta-
nár néni, mi most jók le-
szünk! Noha alaposan felké-
szültem, mégis üresen ma-
radt még 15 percem az óra 
vége előtt, ami nyilván nem 
válik dicséretére egy tanár-
nak! Le is játszódott ben-
nem, hogy na, itt van vége a 
pályámnak! Ám ekkor hirte-
len jelentkezett egy fiú, aki 
beismerte, hogy neki is része 
volt a fizikaszertár üvegvit-
rinjének betörésében, így e 
súlyos probléma boncolgatá-
sával megmentette az órá-
mat. Annyira megrendítő 
volt a váratlan vallomása és 
az, hogy engem ez húzott ki 
a kátyúból, hogy amikor elő-
ször elmeséltem egy kolléga-
nőmnek, azt mondta: angyal 
lehetett ez a fiú! Van benne 
valami, gondoltam és ettől 
fogva elkezdtem figyelni és 
számításba venni életem an-
gyalait.

– És tényleg voltak még 
sorsfordító „angyalai”?

– Igen! Például az az idős 
hölgy, akit csak egyetlen-
egyszer láttam gyermekko-

romban. Olyan rövid időre és 
annyira valószerűtlenül lé-
pett az életembe, hogy csak 
később tudatosult bennem 
sorsfordító angyali mivolta! 
Kövesden, a Tolna megyei 
kis faluban születtem, a 
Zsámbék utcai kastély és a 
mindenkori plébános lakhe-
lye közelében. Mellettünk élt 
még dr. Vass Endre, egy szá-
momra roppant kedves, ke-
délyes bácsi, akiről csak 
nemrégen tudtam meg, hogy 
Vass Albert édesapja volt! 
Abszolút véletlenül került a 
szülőfalumba, talán egyszer 
érdemes lesz felkutatni a 
történetét! Édesapám bor-
bélymester volt, mindenkit ő 
borotvált a faluban, de még a 
bárónénak a haját is ő nyír-
ta, igazgatta. Ebben a kelle-
mes légkörű környezetben 
nevelkedtem, mígnem egy-
szer bekopogott hozzánk 
egy nagyon idős hölgy, aki a 
plébános rokonaként érke-
zett látogatóba, de nem talál-
ta őt otthon, mert lakodalom 
volt a faluban, s ilyenkor a 
helyi papot is meghívták a 
mulatságra. Érdekes, hogy 
az idős asszony miért épp 
hozzánk jött be érdeklődni, 
holott a kastély lakóit is is-
merhette. A lényeg, hogy 
amíg édesapám elindult, 
hogy az érkezéséről értesít-
se a plébánost, addig az idős 
hölgy velünk, gyerekekkel 
foglalkozott. Kezébe vette a 
kis füzetemet, amibe néha 
firkálgattam és a keze nyo-
mán pillanatok alatt körvo-
nalazódott egy angyalka. 
Mezítláb állt egy felhőn, 
majd mellé rajzolt egy Miku-

lást is, hiszen december eleje 
volt, mögé még egy pici an-
gyalkát. Számomra hihetet-
len csoda volt, mert a hölgyet 
– miután apám átkísérte a 
paplakba – soha többé nem 
láttuk, de légies alakját és 
ezt az emléket máig őrzöm a 
lelkemben, mert ettől a pilla-
nattól kezdődött az én művé-
szeti pályafutásom, elkezd-
tem ugyanis rajzolni. Sokáig 
vigyázgattam még az an-
gyalkát, de idővel mégis el-
keveredett valahol.

– A férje is váratlanul lé-
pett az életébe és máig itt 
van ön mellett, de miért is 
volt ő angyal?

– A félszegségem miatt 
édesanyám gyakran azzal 
dorgált, hogy „a tekintetem-
mel kergetem el az embere-
ket magamtól!”. Ha bálba 
mentem, én mindig „petre-
zselymet árultam”, azaz leg-
többször közelíteni sem mer-
tek hozzám a fiúk. Végül az 
egész család elkönyvelte, 
hogy vénlány maradok, de 
nem így lett, mert a férjem 
személyében ismét megérke-
zett hozzám egy „angyal”. Őt 
a műcsarnok művészeti vá-
sárán ismertem meg. Akkor 
épp segédmunkásként a mű-
vész barátai mecénása volt. 
Egy beszólása miatt kirúg-
ták az egyetemről, majd egy 
könyvterjesztőnél talált 
munkát, ahol hallatlan tu-
dást sikerült szereznie. Az 
én szememben ő volt a sza-
bad lélek, aki fiúként annyit 
csavaroghatott, amennyit 
akart, én meg épp ezért utál-
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tam lánynak lenni, mert ezt 
nem engedhettem meg ma
gamnak! Szóval, szabadon 
szárnyalt a szelleme, bárme
lyik könyvbe belenézhetett, 
de nemcsak roppant tájéko
zott volt, hanem szenvedé
lyes üveggyűjtő is, aki óriási 
könyvtárral, rengeteg le
mezzel és közel kétszáz po
hárral érkezett a házassá
gunkba. Kezdetben azonban 
inkább csak lelki társak, 
szinte testvérek voltunk 
bimbózó barátságunkban. 
Egyszer aztán megkérdez
tem tőle: mi lesz ebből a kap
csolatból, hiszen te annyira 
szabad vagy, míg én tele va
gyok kötöttségekkel? – Szü
leim rettenetesen szigorúak 
voltak és jó kislányként min
dig betartottam a rám sza
bott szabályokat. Épp ezért 
nem írtam soha sem verset, 
sem naplót, nehogy elolvas
sák! Nekem csak a gondola
tom lehetett szabad. – A kér
désemre adott rövid válasz: 
Mi lenne? Húsvétra gyűrű! 
Hittem is meg nem is, de így 
lett. Szabályos lánykérés, 
„szülőszelídítés”, esküvő – 
ahogy kell! Négy gyermeket 
neveltünk fel…

– Szülei ekkor már Érden 
laktak, így önök is itt épít-
keztek, de a telekvásárlás is 
a szerencsének, mondhat-
ni: „angyali segítségnek” 
volt köszönhető. Hogyan is 
történt?

– A férjem mindig errefe
lé, az akkor még üres terüle
ten keresztül kerékpározott 
a munkahelyére, a város vé
gén működő állami gazda
ságba. Meglehetősen rossz 
az arcmemóriája, édes
anyámnak nem egyszer szó
vá tették az ismerősök, hogy 
„a pesti vője igencsak fenn
hordja ám az orrát, mert 
még köszönni sem szokott!”. 
De hát, azt sem tudom, ki
csoda! – védekezett a fér
jem. A legjobb, ha mindenki
nek köszönsz, abból csak 
nem lehet baj! – tanácsol
tam. Így történt, hogy időn
ként szóba elegyedett isme
retlen, idős emberekkel. Ak
koriban lehetetlennek tűnt 
számunkra, hogy saját há
zunk legyen. Mígnem a fér
jemet egyszer megszólította 
egy néni: „Csak nincs vala
mi baj, fiatalember, hogy 
mostanában nem hallom fü
tyürészni, amikor erre jár? 
Baj nincs –  mondta a férjem 
– csupán gondterhelt, mert 
szeretné végre kihozni a 
családját az albérletből. Ó, 
ezen ne aggódjon, tudok én 
olcsó eladó telket – vágta rá 

a néni. Talán ő is angyal le
hetett, mert a számunkra 
megfizethetetlen telekárak
kal szemben ezt a területet, 
ahol a házunk felépült, még 
szántóként vásárolhattuk 
meg, hisz nem volt közműve
sített. Némi pedagógusköl
csönnel meg rengeteg mun
kával a házunk is hamar 
felépült.

– Érden kezdte a pedagó-
gusi pályafutását? 

– Nem, az első munkahe
lyem Tárnokon volt. Szeret
tem volna Érdre kerülni, de 
a tárnoki iskola igazgatója 
ragaszkodott egy rajzsza
kos pedagógushoz, így az 
oktatási hivatal oda küldött. 
Eredetileg középiskolai ta
nár szerettem volna lenni, 
hiszen nyilvánvaló volt, 
hogy a művészpálya megél
hetési szempontból nem ne
kem való, és akkor épp adó
dott arra lehetőség, hogy a 
tárnoki munka mellett, fél
állásban rajzot tanítsak a 
Vörösmarty gimnáziumban. 
A tárnoki állásnak köszön
hetően – később a férjem is 
odakerült technikatanár
nak – jutottunk hozzá ahhoz 
a pedagóguskölcsönhöz, 
amiből felépíthettük a há
zunkat. Ráadásul ott dőlt el 
végleg számomra, hogy ma
radok a pályán. A tanári 
szoba mellett volt a tanter
mem. Amikor először belép
tem, a kamaszok a padokon 
ülve, hanyagul vigyorogtak 
rám. A szülők meg a fal mel
lett állva biztattak: Tanár 
néni, jól meg kellene őket 
verni! Nos, az erőviszonyo
kat felmérve, egyértelmű 
volt számomra, hogy ki húz
ná a rövidebbet, ha erre sor 
kerülne, de egyébként is kö
zöltem velük, hogy vereke
dés márpedig itt nem lesz, 
hanem első feladatként ki
dekoráljuk a tantermet. El
mondtam nekik azt is, hogy 
amennyiben betartják a 
szabályaimat, képesek lesz
nek csendben dolgozni és 
mindig rendben tartják a 
rajzfüzetüket, minden órán 
mesélni fogok nekik. Tulaj
donképpen így tanultam 
meg hangosan és helyesen 
beszélni! A diákok minden 
egyes órán bevasalták raj
tam a mesét, de úgy, hogy a 
felolvasás nem működött, 
kizárólag az elmondott 
mese alatt voltak hajlandó
ak csendben maradni.

– Egy hosszú kihagyást 
követően, Tárnokon rendez-
te meg egyéni kiállítását ta-
valy nyáron. Nosztalgiából?

– Vehetjük így is, hiszen – 
ahhoz képest, mennyire dur
cás voltam, hogy nem érdi 
iskolába kerültem – nagyon 
megszerettem a tárnoki ta
nítványaimat. Jólesett annyi 
év után egy kiállítással visz
szatérni. Igaz, egyébként 
sem számolhatok be sok tár
latról. Pár éve az érdi Nap
ház Galériában volt az első 
önálló kiállításom és magam 
is megdöbbentem, hogy 
csaknem százan eljöttek a 
megnyitóra. Utána bemutat
koztam még a szülőfalum
ban, Kövesden, majd Sárbo
gárdon és Sárszentmiklóson 
is. A tárnoki az ötödik volt az 
életemben, ami meglehető
sen kevésnek tűnik azokhoz 

képest, akik már az ötvene
diknél tartanak.

– Miért nem volt több?

– Pécsett, a tanulmánya
im során négy művésztaná
rom volt, de csak egyikük 
fogadta el a stílusomat, rá
adásul akkoriban a szocreál 
volt a menő, a követendő. A 
képzőművészeti anyagokhoz 
sem volt könnyű hozzájutni. 
Cipősdobozokat gyűjtöt
tünk, lekezeltünk falfesték
kel, hogy olajjal festhessünk 
rá. Ráadásul hármanné
gyen osztoztunk az olajfes
ték, meg az ecsetkészleten, 
mert drága volt. Örültünk, 
ha a kötelező feladatokat si
került így megoldani. Szó
val, nem lehetett sok kiállítá
som, mert nem volt hol és 
nem volt mit bemutatni.

– Ezért fordult inkább a 
rajz felé?

– Részben, meg talán 
azért, mert mélységesen el 
tudtam merülni a botanikus 
kert csendjében készülő 
munkáimban. Később meg, 
miután felépült a házunk, té
len csak egy szobát tudtunk 
befűteni, így nem volt hol és 
mikor festeni. Ebből adódó
an hosszú évekre „elaludt” 
bennem a késztetés. Ugyan
akkor mélyen gyökerezett 
bennem az elutasítottság ér
zése is, hogy a stílusom az 
akkori művészi körökben 
nem kellett sehol. Művész
ként kezdtem magam „nem
létezőnek” érezni. Nemhogy 
kiállításom nem volt, de odá
ig jutottam, hogy nem tud
tam rajzolni! Nem nagyké

pűség, de eh
hez tényleg 
kell inspirá
ció, valamiféle 
ké s z t e t é s . . . 
Hiába vette a 
férjem a fes
tékkészlete 
ket, papíro
kat, valahogy 
belülről nem 
éreztem indít
tatást. Míg
nem épp bal
lagott a tárno
ki osztályom, 
amikor meg
érkezett a jó 
hír, hogy jöhe
tek a Vörös
marty gimná
ziumba taní
tani, ugyanis 
addigra már 
elvégeztem a 
plusz két év 
e g y e t e m e t , 
középiskolai 
tanár lettem. 

Talán Dizseri Sándor igaz
gató is az „angyalom” volt, 
mert épp várandós voltam, 
amikor felvett státuszba. 
„Minden gyermeknek a test
vér a legnagyobb ajándék, és 
minden gyes egyszer úgyis 
lejár!” – mondta.

– Valóban az angyala le-
hetett, hiszen arra bátorítot-
ta, hogy ne hagyja veszni a 
tehetségét.

– A Vörösmartynapra 
már engem is meghívtak, s 
amikor odajött üdvözölni, 
érdeklődött, hogy a gyes 
alatt mivel telnek a napjaim. 
– Sokat olvasok, zenét hall
gatok, nyelvtudásomat fej
lesztem – mondtam. Na és a 
rajz? – kérdezett rá. – Á, azt 
elhagytam, jobb lesz nekem, 
ha inkább elvégzem a művé
szettörténeti szakot, mert 
ami én vagyok, ami a rajza
imban megnyilatkozik, se

hol, senkinek nem kell! – pa
naszoltam. Megcsóválta a 
fejét, majd elmesélte, hogy 
volt tanárának, László Gyu
la történésznek, aki reme
kül tudott rajzolni, az volt a 
szállóigéje, hogy „Aki raj
zolni tud, annak bizony raj
zolni kell!”. A bátorító sza
vak december 1jén hangzot
tak el, majd pár hónap múl
va kinyílt a kertünkben egy 
gyönyörűséges írisz, csak 
úgy tündökölt a fényes nap
sütésben! Különös érzés vett 
rajtam erőt, visszacsengett 
a fülemben az igazgató mon
data. Levettem az íriszt, 
rajzlapot kerítettem, fogtam 
egy kék színest és rajzolni 
kezdtem. Közben fogadal
mat is tettem magamnak: ha 
addig elkészülök vele, amíg 
a gyermekek csendben al
szanak, folytatni fogom a 
rajzolást! Így kapta ez az al
kotásom a „Sorsfordító 
írisz” címet, mert itt végre 
megtört a jég számomra. 
Amikor visszamentem taní
tani, rengeteg örömöm volt 
abban, hogy magam választ
hattam meg a témát és az 
eszközöket is, amiről taní
tottam, és abban is, hogy na
gyon bensőséges viszonyba 
kerültem a diákjaimmal. 
Rengeteg hulladékanyagot, 
bőrt, textilt, papírhulladé
kot és más egyebet felhasz
náltunk. Már féltem, hogy 
rászokom a kukázásra, 
mert mindenben a rajzórán 
feldolgozható anyagot vél
tem felismerni! 

– Később csaknem egy 
évtizeden tanított a Bolyai 
iskolában működő esti gim-
náziumban, valamint négy-
gyermekes édesanyaként és 
a pedagógusi munkája mel-
lett Vikár Béla munkásságát 
is kutatta, könyvet írt egy 
Érdligeti misszionáriusról és 
majdnem ledoktorált. De mi-
ért csak majdnem?

– Az első jelentkezésem 
nem sikerült, de a második 
igen, így végigjártam a négy
éves doktori iskolát, de köz
ben nyugdíjba kellett men
nem, mert így volt kedvező 
számomra, s gyakorlatilag a 
célegyenesben visszaléptem 
a doktori cím megszerzésé
től. Viszont a Vikár Bélaku
tatás ma is tart. A Goethe
társaság, amelynek egyik 
megalapítója volt, megújult, s 
engem is meghívott a tagjai 
sorába. Emellett Kaposi Jó-
zseffel közösen dolgozunk 
Szerb Antal gyorsírásos nap
lójának megfejtésén. Munka
igényes feladat, de érdemes 
vele foglalkozni!

A „Sorsfordító írisz”
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Jó gyakorlatok az érdi iskolákban
Egyéves születésnapját ünnepelte múlt csütörtökön az 
Érdi Tankerületi Központ, amely 49 köznevelési intéz-
mény fenntartását és működtetését látja el az Érd, a 
Budakeszi és a Pilisvörösvár járás területén. A rendez-
vényen Sárközi Márta tankerületi igazgató mutatta be a 
központot, beszélt az első év kihívásairól és sikereiről, 
az intézmények jó gyakorlatáról, és a meghívott iskola-
igazgatók is megosztották egymással tapasztalataikat. 

A tankerületi igazgató el-
mondta: a központ idei költ-
ségvetési kerete 14,6 milliárd 
forint, míg 2017-ben 14,39 mil-
liárd forinttal gazdálkodhat-
tak. Ennek az összegnek az 
oroszlánrészét (9,32 milliárd 
forintot) személyi juttatásra 
fordították, míg beruházásra, 
felújításra, karbantartásra 
1,11 milliárd forintot költöttek 
– ebbe beletartozik az is, hogy 
az iskolákat decemberben in-
formatikai eszközökkel látták 

el, több mint ötszázmillió fo-
rint értékben.

A tanulmányi eredménye-
ket illetően Sárközi Márta el-
mondta: a tankerületi köz-
ponthoz tartozó iskolák na-
gyon szép eredményeket ér-
nek el, legyen szó akár nem-
zetközi, akár országos verse-
nyekről. A kompetenciaméré-
seken 6. és 8. évfolyamon a 
legtöbb intézmény az országos 
átlag felett teljesített, középis-
koláik pedig magasan megha-

ladják az országos átlagot a 
10. évfolyamon.

– A tankerületi központ 
2017. január 1-jén kezdte meg 
működését. A személyi és tár-
gyi feltételek – köszönet Érd 
városának, hogy új épületbe 
költözhettünk – megteremtőd-
tek, szabályzatainkat megal-
kottuk, az intézményekkel el-
kezdtük lerakni az együttmű-
ködés alapjait. Szolgálni sze-
retnénk. Segíteni, és fenntar-
tói minőségünkben esély-
egyenlőséget és hátránykom-
penzációt biztosítani vala-
mennyi intézményünknek. 
Vagyonkezelőként jó gazdái 
szeretnénk lenni iskoláink-
nak, s jó kapcsolatot ápolni a 
tulajdonos települési önkor-
mányzatokkal. Ehhez az el-
múlt egy évben az alapokat le-

raktuk – hangsúlyozta Sárkö-
zi Márta, aki a 2018-as tervek-
kel kapcsolatban úgy fogalma-
zott: szeretnének tankerületi 
szinten pedagógus-továbbkép-
zéseket, illetve szakmai mun-
kaközösségeket szervezni.

Az intézményi jó gyakorla-
tok ismertetése során a tanke-
rületi igazgató kitért az Érdli-
geti iskolában folytatott, nem-
csak országszerte, hanem 
külföldön is egyedülálló kisál-
lat-terápiás projektre. Az in-
tézményben több mint négy 
éve tartanak állattal asszisz-
tált tanórákat: Kemi kutya és 
Hamu nyuszi sok kisebb-na-
gyobb gyerek kedvence. Az 
érdi pedagógusok egy nemzet-
közi Erasmus+ projekt kereté-
ben számos külföldi iskolával 
osztották már meg tapasztala-
taikat. A nemzetközi program 
2017 nyarán lezárult, az álla-
tok bevonásával tartott tan-

órák viszont továbbra is folyta-
tódnak az intézményben. Ezt a 
munkát szélesebb körben is 
megismerhetik az emberek, 
egy nemrég készült dokumen-
tumfilmnek köszönhetően – 
tudtuk meg Vargáné Balogh 
Erika igazgatónőtől. 

Az Érdligeti mellett minden 
érdi iskolában történtek emlí-
tésre méltó események 2017-
ben: a Bolyai decemberben 
ünnepelte 30. születésnapját, a 
Batthyány sport tekintetében 
Pest megye legeredményesebb 
általános iskolája lett, a Gár-
donyiban gimnáziumi sport-
osztály indult, a Kőrösiben 
szobrot emeltek Benedek 
Eleknek, a Móra diákjai ki-
emelkedő országos sportered-
ményeket értek el, a Telekiben 
környezetvédelmi projektek 
zajlottak, a VMG pedig az Ok-
tatási Hivatal Bázisintézmé-
nye lett.  n ÁdÁm Katalin

Tur bó körforgalom épül
Közmeghallgatást tartott Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata december 21-én este a Polgárok Háza 
dísztermében. A lakosok ez alkalommal is számos kér-
dést intéztek T. Mészáros András polgármesterhez, az 
alpolgármesterekhez, valamint a képviselőkhöz.

T. Mészáros András a 
közmeghallgatáson közölte: 
a megyei jogú városok közül 
Érdre költöznek a legtöb-
ben. Eszerint tíz év múlva 
elérhetjük a kilencvenezer-
százezer fő állandó lakost, 
hiszen a csok miatt évente 
akár 1500–2000 új lakóval 
kell számolnunk – mutatott 
rá a polgármester. – A Mo-
dern Városok program elju-
tott a végrehajtás fázisába. 
A legtöbb programpont köz-
beszerzés alatt áll, de olyan 
is van, amely már épül vagy 
amelyet már át is tudtunk 
adni – hangsúlyozta.

Emlékeztetett arra is, 
hogy a fejlesztési folyama-
tok még 2006-ban kezdőd-
tek, amikor létrehozták a 
B a t t hy á ny - p r o g r a m o t , 
amelynek a tartalma lefedi 
a most megvalósításra ke-
rülő projekteket. Ennek ré-
sze a gazdaságfejlesztés, il-
letve a köznevelési, szak-
képzési, szociális és egész-
ségügyi létesítmények fej-
lesztése, megvalósítása. El-
mondta azt is, hogy Érd fej-
lődéséhez kulcsfontosságú 
a gazdaságfejlesztés, az 
ipari park megvalósítása, 
amely erős gazdasági hátte-
ret biztosít a városnak, és 
ennek birtokában további 
fejlesztéseket tesz majd le-
hetővé. Ezáltal stabil lehet 
Érd gazdálkodása és kevés-
bé függ majd a központi költ-

ségvetési forrásoktól, vagy-
is saját lábára tud állni a 
város.

A kérdéseket illetően egy 
hölgy a csatornaelszámolás 
után érdeklődött, amire 
Simó Károly alpolgármes-
ter adott részletes választ.

Egy Borbolya utcai lakó 
arról tájékoztatta a városve-
zetést, hogy több közösség 
(IRKA, POLY-ART, KÉK) is 
azt szeretné, ha „alkotóház-
ként” funkcionálna a továb-
biakban a régi parkvárosi 
közösségi ház, s azt kérte, 
az önkormányzat tegye ezt 
lehetővé. Ugyanő kérte azt 
is, hogy tegyék elérhetővé, 
hol találhatóak nyilvános 
defibrillátorok a városban. 
A polgármester megígérte, 
hogy közzéteszik, s egyúttal 
vállalta azt is, hogy levelet ír 
az érdi nagyáruházak veze-
tőinek, hogy azok saját költ-
ségük terhére helyezzenek 
ki újraélesztő készüléket 
boltjaikban.

Szintén Parkvárosból ér-
kezett az a férfi, aki kifogá-
solta a központban található 
körforgalmat, ami nagyon 
lelassítja az autós közleke-
dést. Válaszul elhangzott, 
hamarosan át fog épülni a 
csomópont és egy kétsávos 
turbó körforgalom épül, ami 
megoldásában hasonló lesz 
a Tescónál található körfor-
galomhoz.

Qn nyilas Hajni

Óvodafelújítások idén is
2017-es utolsó lapszámunk 
megjelenése után tartotta 
decemberi ülését Érd köz-
gyűlése. Az alábbiakban 
összefoglalónkat olvashat-
ják a december 21-én szü-
letett döntésekről. 

A közgyűlés döntött a 
gyermekorvosi körzetek át-
alakításáról. Az intézkedés-
sel az aránytalanságokat 
szüntették meg, hiszen 
egyes orvosok rettentően túl 
voltak terhelve: volt, akinek 
közel 1600 betege volt, má-
soknak viszont a körzetük-
ben alig 500. A döntést hosz-
szas egyeztetési folyamat 
előzte meg, és így sikerült 
elérni, hogy 1000-nél keve-
sebb és 1100-nál több beteg 
egyik körzetben sincs. Dr. 
Bács István alpolgármester 
(Fidesz–KDNP) elmondta: a 
következő lépés a védőnői, 
illetve a háziorvosi körzetek 
újragondolása lesz.

A grémium döntött három 
óvoda, a Tállya, a Tündér-
kert és a Kisfenyves ener-
giahatékonysági felújítására 
vonatkozó beruházási célok-
mány elfogadásáról. 

– 2017-ben 180 millió forint 
érkezett ezen óvodák felújí-
tására a Modern Városok 
programja keretében. Sze-
retnénk ezeket a beruházá-
sokat a nyári zárvatartás 
ideje alatt elvégezni. A terve-
zés, az elsődleges felméré-
sek már zajlanak, de a pon-
tos műszaki menetrendről 
majd a későbbiekben dön-
tünk – közölte az alpolgár-
mester.

A testület módosította a 
közterületek használatáról 
szóló önkormányzati rende-
letet is: ennek értelmében ti-
los ruhagyűjtő konténereket 
kihelyezni bármilyen közte-
rületen, mivel ezek körül 
rendszeresen szeméthegyek 
alakultak ki. Módosítják a 
közterület-foglalási díjra vo-
natkozó szabályozást is. A 
város területén egyre több 
társadalmi és civil szervezet 
rendez kultúrával, sporttal, 
egészséges életmóddal, kör-
nyezetvédelemmel vagy ál-
latvédelemmel összefüggő, 
szemléletformálásra irányu-
ló városi szintű rendezvé-
nyeket. A rendelet lehetővé 
teszi az ilyen jellegű, de vá-
rosinak nem minősített ren-
dezvények önkormányzati 

támogatásának lehetőségét: 
kérelemre ezen szervezetek-
nek nem – vagy csak mérsé-
kelten – kell közterület-fog-
lalási díjat fizetniük – zárta 
szavait az alpolgármester.

2017-es utolsó ülésén rend-
őrök és tűzoltók kiemelkedő 
munkáját ismerte el a köz-
gyűlés. 

Tíz rendőr és öt tűzoltó ve-
hetett át elismerő oklevelet 
és ajándékcsomagot T. Mé-
száros András polgármes-
tertől. Nemcsak a közgyűlés 
ajándékozott, hanem a kép-
viselőket is meglepetés vár-
ta: az ÉRD kézilabdás lányai 
a csapathoz kötődő ajándék-
tárgyakkal lepték meg a 
képviselőket, így köszönve 
meg a város, a közgyűlés tá-
mogatását. n ÁdÁm K.

Az ÉRD kézilabdás lányai a csapathoz kötődő ajándéktárgyakkal 
lepték meg a képviselőket, így köszönve meg a város, a közgyűlés 
támogatását
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Formálódó városkép
Lakossági fórumot tartottak hétfőn a településképi rende-
let tervezetével kapcsolatban. A dokumentumot január 16-
áig még véleményezhetik az érdeklődők; a tervezet a hó-
nap végén kerül a közgyűlés elé.

A Településképi Arculati 
Kézikönyv – amit december 
21-én fogadott el a közgyűlés 
– alapján elkészült az új tele-
pülésképi rendelet tervezete, 
amely szabályokat ad a „ho-
gyan, milyen formában lehet 
építeni” kérdésre, míg a Helyi 
Építési Szabályzat a most ha-
tályoshoz képest szűkített 
tartalommal a „hova és mit 
lehet építeni” kérdéskörre fó-
kuszál majd. A két rendelet 
egymást kiegészítve tartal-
mazza a város területén az 
építés rendjére és a település-
kép formálására vonatkozó 
szabályokat. 

A településképi rendeletbe 
egyrészt a Helyi Építési Sza-
bályzatból kerülnek át egyes 
elemek, másrészt korábbi ön-
kormányzati rendeletek is he-
lyet kapnak benne – mindent, 
ami a településkép alakításá-
val összefügg, e jogszabályba 
emeltek át. A településképi 
rendelet tartalmazza többek 
között a helyi épített örökség 
védelmére vonatkozó szabá-
lyokat, a kézikönyvben meg-
határozott karakterterüle-
tekre vonatkozó településké-
pi követelményeket, a város-
képet nagyban meghatározó 
reklámok, cégérek elhelyezé-
sével kapcsolatos szabályo-
kat és a településképi konzul-
táció, véleményezés és beje-
lentési eljárások jövőbeli 
rendjét. 

Az elkészült tervezetet tár-
sadalmi egyeztetésre bocsá-
tották, és január 8-án lakos-

sági fórumon ismertették a 
dokumentum főbb pontjait. 
Az érdeklődők a helyszínen is 
feltehették kérdéseiket, el-
mondhatták észrevételeiket. 
A főépítészhez írásban is ér-
keztek jelzések.

– A lakossági fórumon az 
akadálymentesítéssel, illetve 
a légkábelek vezetésével kap-
csolatos megjegyzéseket kap-
tunk, míg írásban többen a 
tervtanácsot hiányolták – 
tudtuk meg Ágó Mátyás főépí-
tésztől, aki hangsúlyozta: a 
települési rendelettervezettel 
kapcsolatos észrevételeket 
továbbra is várják, egészen 
január 16-áig, a foepitesz@
erd.hu címen, illetve postai 
úton vagy a Polgárok Háza 
ügyfélszolgálatán leadva.

– A rendelettervezet várha-
tóan január végén kerül a 
közgyűlés elé. Az építkezést 
tervezőknek tehát javasoljuk, 
februártól mindenképp tájé-
kozódjanak, olvassák el a – 
közgyűlés által elfogadott, 
végleges – dokumentumot, 
mivel a jelenlegi szabályozás-
hoz képest lehetnek változá-
sok. Ezek közül az egyik leg-
fontosabb, hogy a településen 
történő, építési engedélyezési 
eljárás nélküli építkezések 
esetében is lesz lehetőség te-
lepülésképi konzultációra – 
tette hozzá Ágó Mátyás.

Az új településképi rendelet 
elérhető a http://www.erd.hu/
nyitolap/fontos/felhivasok ol-
dalon.

QQ ÁdÁm

Ara dszkit javasolják képviselőnek
A nemzeti konzultáció 
végleges feldolgozási 
adatai alapján a résztve-
vők elsöprő többsége ne-
met mondott a Soros-
tervre – mondta a NFM 
energiaügyekért felelős 
államtitkára, Érd és a 
térség országgyűlési 
képviselője januári évin-
dító sajtótájékoztatóján.

Dr. Aradszki András el-
mondta, az Érdi Fidesz őt 
javasolta országgyűlési 
képviselőjelöltnek a 2018. 
évi tavaszi országgyűlési 
választásokra. A helyi cso-
portoknál már megtörtént 
ez a jelöltjelölés, és min-
denütt – ellenjelölt és ellen-
szavazat nélkül – dr. 
Aradszki Andrást ajánlot-
ták. Most a választókerület 
tagságából 106-an voltak 
jelen, ebből 104-en adtak le 
érvényes szavazatot, ami-
ből 103 igen és 1 nem szava-
zat mellett ajánlották or-
szággyűlési képviselője-
löltnek a Fidesz számára 
dr. Aradszki Andrást.

A képviselő a Soros-terv-
ről szóló nemzeti konzultá-
cióról elmondta, ez volt a 
legsikeresebb Magyaror-
szág történetében.

– Több mint 2,3 millió vá-
lasztó vett részt benne, az 
eredmények ismerete alap-
ján csaknem minden vála-
szoló nemet mondott arra, 
hogy a Soros-terv része-
ként évente egymillió be-
vándorlót telepítsenek Eu-
rópába, továbbá Magyaror-
szágon lebontsák a határ-
védelmi kerítést, a konti-

nensre érkezőket, illetve a 
már itt tartózkodókat pe-
dig valamilyen állandó be-
telepítési kvóta alapján 
szétosszák a tagállamok 
között – fejtette ki az ál-
lamtitkár.

– A magyarok tehát nem 
akarnak bevándorlást, és 
nem akarnak bevándorló-
országgá válni. A nemzeti 
konzultáción részt vevők 
nemet mondtak arra is, 
hogy Magyarország nyelve 
és kultúrája háttérbe szo-
ruljon, megváltozzon, to-
vábbá nem fogadják el azt 
sem, hogy büntetést kelljen 
fizetnie azoknak az orszá-
goknak, amelyek elutasít-
ják a Soros-tervet.

Kiemelte, a kormány tisz-
tában van azzal, hogy So-
ros Györgyöt nem érdekli 
a magyar emberek állás-
pontja. dr. Aradszki And-
rás hozzátette: a magyar 

kormány azért fog küzdeni, 
hogy Európában és Ma-
gyarországon is a magyar 
emberek álláspontja érvé-
nyesüljön, azaz semmilyen 
formában ne valósulhasson 
meg a Soros-terv.

Az államtitkár üdvözöl-
te, hogy Magyarországra 
vezetett Mateusz Mora-
wiecki új lengyel kor-
mányfő első hivatalos kül-
földi útja, ami világos jelzé-
se annak, hogy a két ország 
közötti kapcsolatok soha 
nem voltak olyan jók, mint 
az utóbbi években. Kiemel-
te: az új lengyel államfő 
számára nagyon fontos a 
visegrádi négyek együtt-
működése, és hogy a len-
gyelek hisznek az európai 
értékekben, valamint teljes 
egészében egyetértenek a 
magyar állásponttal a mig-
ránsválsággal kapcsolat-
ban. Q BNYH

Dr. Aradszki András kiemelte: a magyar kormány azért fog küz-
deni, hogy Európában és Magyarországon is a magyar emberek 
álláspontja érvényesüljön

Kie melkedő évet zárt a város
Jól zárult a 2017-es esztendő Érden: az óév utolsó nap-
jaiban megérkezett a 4,2 milliárd forintos támogatás az 
Ófalu–Duna-parti gyógy-, sport- és kulturális turisztikai 
beruházásra, valamint a Velencei úti szabadidőközpont 
és szálláshely létrehozására irányuló programokra.

T. Mészáros András pol-
gármester múlt szerdai saj-
tótájékoztatóján elmondta: 
mindkét projektnél készül-
nek az engedélyes tervek, 
és várhatóan nyár végén 
megkezdődhet a kivitelezés 
is. 2019-re remélhetőleg 
megvalósulhat mind az Aré-
na melletti, mind az ófalusi 
terület fejlesztése, amin fő-
leg az infrastruktúra fej-
lesztését kell érteni, azaz a 
területek megfelelő közmű-
vesítését, megközelíthetősé-
gét oldja meg az önkor-

mányzat – hangsúlyozta T. 
Mészáros András.

– A téglagyári területen 
természetesen kialakítjuk 
majd annak lehetőségét, 
hogy ott a szabadidő eltölté-
sét célzó beruházások jöhes-
senek létre. A kerékpárút 
tervezése is elindult, ezzel 
kapcsolatban folyamatos 
egyeztetések zajlanak. Az 
Aréna melletti részen meg-
építjük a Tolmács utcát, és 
kivezetjük a Fehérvári útra. 
A Tolmács utca feletti részen 
területeket is vásárolunk, 

ahol a későbbiekben befekte-
tők bevonásával szálláshe-
lyek épülhetnek – tette hozzá 
a polgármester, aki kérdé-
sünkre elmondta azt is: télen 
is folytatódnak a felszínivíz-
elvezetési munkálatok, illet-
ve a záportározó építkezése. 
Ez utóbbi lassan be is fejező-
dik; tavasszal, ha jó idő lesz, 
megkezdődhet a tározó kör-
nyezetének kiépítése is. A 
szabadidőpark tervezése és 
a tervek engedélyeztetése 
most folyik – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogyan 
értékelné az elmúlt eszten-
dőt, T. Mészáros András el-
mondta: nagyon eredmé-
nyesnek, jónak, hatékony-
nak, a közösség és a város 
szempontjából kiemelkedő-

nek tartja a 2017-es évet, hi-
szen a Modern Városok 
program keretében elindul-
tak a fejlesztések.

– A Modern Városok 
Program bizottsága az ösz-

szes koncepciónkat elfo-
gadta, és nagyon sok pénz 
érkezett Érdre – hangsú-
lyozta, hozzátéve: reméli, 
az idei esztendő is legalább 
ilyen jó lesz. Q Á. K.

T. Mészáros András reméli, az idei esztendő is legalább olyan ered-
ményes lesz, mint 2017
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Kam erával a város fölött
Újfent beigazolódott, hogy 
egyre izgalmasabb lát
ványra van szükség, hogy 
egy fénykép kiemelked
hessen a ránk zúduló infor
mációözönből. A Város fe
lett című tárlat a művelő
dési központban nyílt meg, 
folytatva az immár több
esztendős gyakorlatot, 
hogy rendre a fotográfia 
valamely érdekes, különle
ges ágának képviselője 
kap bemutatkozási lehető
séget.

Csillik Gábor képei első 
ránézésre is érdekesek, el-
sősorban a nézőpont okán, 
ahogy erre megnyitójában 
az alkotó egykori alma ma-
terének, a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és Gimná-
ziumnak az igazgatója, 
Pintérné Bernyó Piroska 
is utalt. Ezeket a képeket 
nézve nem kell magyaráza-
tokat keresni, hogy mit is 
akar velük a szerző kifejez-
ni – mondta –, a látvány 
magáért beszél.

A fővárost és környékét, 
a lakótelepeket, a parko-
kat, a hidakat és az utakat 

egészen más szemmel lát-
juk, illetve más szemmel 
láttatja velünk a fotós. Úgy, 
ahogyan ő maga is megéli a 
látványt a hivatásként gya-
korolt rendezvényfotózás 
keretei közül kiszabadul-
va. S a szabadság kifeje-
zésnek itt különös jelentő-
sége van! Ahogy annak a 
nagyon találó idézetnek is, 
amivel mondandóját zárta 
Bernyó Piroska Gárdonyi 
szavait citálva: „A műalko-
tás egy szép rezgésnek a 

megörökítése. Egy lelki 
mámor feledhetetlenné te-
vése.” 

Szabadság és mámor – 
kulcsfogalmak Csillik Gá-
bor képeiről szólva. Ezek 
teszik ugyanis mássá, töb-
bé és különlegessé azokat a 
felvételeket, amelyekhez 
hasonlók készítése ma már 
például földről irányított 

drónokkal szinte bárki szá-
mára lehetséges. Azt a 
pluszt, amit ezeken a felvé-
teleken látunk, s ami nem 
kevés, nem más adja, mint a 
fotók készítésének a módja, 
pontosabban körülményei. 

Csillik Gábor szó szerint 
a város fölé emelkedik: 
adótornyokra, hidakra – a 
Lánchídra például – má-
szik föl nyakában a kame-
rával, hogy látképeit elké-
szíthesse. Ez már önmagá-
ban is adrenalintermelő 

kaland, olyan, ami a sza-
badság mámoros érzésével 
tölti el a fotográfust, aki 
ugyanakkor rezzenéstelen 
kézzel tartja a fényképező-
gépet, s biztos szemmel for-
málja kompozícióvá a lát-
ványt.

A fotográfiának egy új 
műfaja van kialakulóban, 
a táj- és városfotózás kere-

tei tágulnak, a határ szin-
te a csillagos ég. Ez persze 
kicsit túlzás, bár borzon-
gató belegondolni, hogy 
Csillik Gábor fölmászott 
Magyarország legmaga-
sabb építménynek, a 314 
méter magas lakihegyi 
adótoronynak a csúcsába 
– a kecses acélszerkezet 
kilengése 8 méter! –, hogy 
onnan fotografálja a tájat. 
Az eredmény természete-
sen látható a kiállításon, 
január 29-ig. n (mnp)

Csillik Gábor kiállítását a Gárdonyi iskola igazgatója, Pintérné Bernyó Piroska nyitotta meg

A lakótelepeket, a parkokat, a hidakat és az utakat egészen más 
szemmel láttatja velünk a fotós

A helytörténet elkötelezettje
A Szociális Gondozóközpont parkvárosi épületét mint 
kiállítóhelyet – a Poly–Art alkotóinak rendeztek itt ta
valy tárlatokat – többször elbúcsúztattuk már. Idén 
mégis újra képek kerültek az egykori moziterem falára.

A gondozóközpont mun-
katársa, Kiss Sándor nem 
könnyen adja föl – az ő kez-
deményezésére fogadták 
be a Poly–Art alkotóit is –, 
ezúttal az intézmény mun-
kájához kapcsolódó tárla-
tot szervezett. Fajkusz 
Józsefnek a régi Érdet be-

mutató fotógyűjteményé-
ből került ízelítő a falakra, 
a széksorokat pedig – mert 
ez egy olyan kiállítóhely, 
ahol ülve hallgatja a meg-
nyitót a közönség – olyan 
diákok töltötték meg a Te-
leki Sámuel Általános Is-
kolából, akiknek hasznára 
válhat bepillantást nyerni 
városuk múltjába, akikben 
talán sikerül feléleszteni a 
lokálpatriotizmus szikrá-
ját azzal, hogy meghall-

gatják Fajkusz József tör-
ténetét.

Esetében a lakóhelyhez 
való kötődés, Érd – elsősor-
ban Ófalú vagy Óváros, netán 
Öregfalu, ahogyan nevezi – 
múltjának megismerése pá-
rosul a fotografálás, a fényké-
pek iránti szenvedéllyel.

Ezúttal a múltat idéző 
gyűjteményéből adott közre 
érdekes és ritka felvétele-
ket a helytörténet lelkes el-
kötelezettje, olyan képeket, 
amelyeken például az egy-
kor volt érdi hajókikötő, az 
ófalui repülőtér vagy a még 
meglévő kastély látható. 

Valamikor talán majd 
Fajkusz József képei 
alapján idézik föl a múltat 
az akkori fiatal generáci-
óknak. n –y–

Egy kép a gyűjteményből: vasárnapi ejtőzés az 1930-as években, 
valahol Érden

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

+36-30/241-1509

EladóTűzifa Ercsi
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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
Kamion tételbenméterfa akciós áron rendelhető!
Mennyiségi ésminőségi garanciát vállalunk

Az áraink az áfát tartalmazzák. Az akció a készlet erejéig tart.
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Amit kínálunk:
• fix alapbér + jutalék;

• meglévő ügyfélkör;

• laptop;
• telefon;
• rugalmas, részben otthonról is

végezhető munka

Az önéletrajzokat a
hhhrrr...eeerrrdddiiiuuujjjsssaaaggg@@@gggmmmaaaiiilll...cccooommm eee-mmmaaaiiilll cccííímmmrrreee vvvááájjjuuukkk...

Amit várunk:
• proaktív, precíz, gyakorlatias hozzáállás

fiatal, lendületes csapatába
rugalmas, kreatív, önálló kollégát keres

Mobil: 06/30 966-7562
csomor@konyvelopartner.hu

BEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE
• magánszemélyeknek
• vállalkozóknak

www.konyvelopartner.hu
Iroda: 2030 Érd, Citromfa u. 29.
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Kab átos kölcsönzés és zsákbamacska
A könyvtárak – legalábbis a közművelődésinek nevezet-
tek – már régen nem a pisszenés nélküli olvasgatás hely-
színei, gyakran és szívesen adnak helyet különböző 
programoknak, elsősorban az olvasást, a könyveket 
közvetlenül vagy közvetve népszerűsítőknek. Ahogy ezt 
a Csuka Zoltán Városi Könyvtártól is megszoktuk.

A könyvtárnak számos, az 
évek során bevált, különböző 
eseményekhez kötődő prog-
ramja van, ezekre idén is szá-
míthatnak az érdeklődők – tud-
juk meg Nida Judit igazgató-
helyettestől. A magyar kultúra 
napja, a költészet napja, az érdi 
napok, az országos könyvtári 
napok vagy az advent mind-
mind olyan jeles események, 
amelyekhez a könyvtár illő ren-
dezvényekkel kapcsolódik. Ha-
sonlóan bejáratott programo-
kat, vetélkedőket, pályázatokat 
kínálnak a gyerekeknek is.

Idén is várják az érdeklődő-
ket a nagy népszerűségnek ör-
vendő angol társalgási klubba, 
amiről fontos tudni, hogy nem 
tanfolyam és nem kerül pénzbe: 
az angol nyelvet gyakorolni 
akarók jönnek össze, hogy kö-
tetlen beszélgetés keretében 
csiszolhassák nyelvtudásukat, 
s senki nem szól rájuk, ha 
nyelvtani hibát vétenek.

Tavasszal rendezik majd 
meg a Színes világunk című is-

meretterjesztő sorozatot, 
amelynek keretében környezet-
védelemmel, az ásványokkal, 
de akár az eszperantó nyelvvel 
kapcsolatos témák kerülnek 
majd terítékre.

Igazi újdonságnak és cseme-
gének ígérkezik az olvasó vá-
ros program az ünnepi könyv-
hét idején. Ezúttal nem szerző-
ket hívnak dedikálásra, ha-
nem a főtérre várják mindazo-
kat – gyerekeket, fiatalokat, 
felnőtteket, köztük akár a vá-
ros ismert személyiségeit –, 
akik kedvenc könyvükből szí-
vesen fölolvasnának egy-egy 
részletet.

A könyvtár eddig is befoga-
dott vendégrendezvényeket, ez 
a jövőben sem változik, öröm-
mel látják a Poly–Art Alapít-
ványt, az Irodalomkedvelők 
Klubját és az Érdi Lengyel–Ma-
gyar Kulturális Egyesületet.

Nem maradnak el a helyi 
szerzők könyvbemutatói és az 
író-olvasó találkozók sem, az 
utóbbiakra lehetőség szerint 

olyanokat hívnak, akik az olva-
sók kívánságlistájának az élén 
állnak.

A könyvtár elsősorban mégis 
a könyvekről szól, ahogy ezt a 
beiratkozottak stabil létszáma 
is mutatja, ami mellett a látoga-
tók és kölcsönzések mutatói 
emelkedést jeleznek. A könyvtá-
rosok a kölcsönzési szokásokat 
is figyelik, igyekszenek az olva-
sók kedvére tenni. Sokan van-
nak például, akik szeretik a „ka-
bátos kölcsönzést”, mivel nincs 
sok idejük, szívesen viszik a pult 
mellé különböző tematika alap-
ján kikészített – kiemelt – olvas-
nivalót, megbízva a könyvtáro-
sok ízlésében. Rendkívül nép-
szerű a „zsákbamacska” is: 
időnként egy-egy adag könyvet 
papírba, újságba csomagolva 
tesznek ki a pultra, amit a vál-
lalkozó kedvű olvasók látatlan-
ban visznek el – s bármily meg-
lepő, sok a pozitív visszajelzés, 
gyakran olyan könyv nyeri el 
valaki tetszését, amit magától 
sose vett volna le a polcról.

A következő program janu-
ár 24-én 17 órakor lesz a 
könyvtárban, a magyar kultú-
ra napja alkalmából Molnár 
Krisztina Rita író, költő és 
Sinha Róbert gitárművész 
lesznek a vendégek. n (mnp)

Kendőzetlenül  
a borzalmakról
A második világháború után az Érdről és környékéről az 
oroszok által elhurcolt mintegy háromezer emberről év-
ről évre megemlékeznek a településen. A történtek tudo-
mányos feldolgozása, a visszaemlékezések összegyűjté-
se sokáig váratott magára. Az utóbbi években azonban 
felgyorsult ez a munka, s egyebek között elkészült az 
Érdi Városi Televízió Szabadulás nélkül című dokumen-
tumfilmje, ami 2017-ben a XVII. Lakitelki Filmszemlén 
különdíjat kapott.

Az alkotás premiervetíté-
sére a művelődési központ-
ban került sor az ártatlanul 
elhurcoltakra emlékező ün-
nepség keretében. 

Az archív felvételekből, a 
gazdag tényanyagból, vala-
mint a túlélők és hozzátarto-
zóik visszaemlékezéseiből 
összeállított film megrázó és 
fölkavaró mementóvá állt 
össze. Hetven év után elő-
ször kapjuk olyan tömény 
összefoglalóját a borzalmak-
nak, amely mélyen megérinti 
azt is, akinek eddig is tudo-
mása volt a történésekről.

A film születéséről, az al-
kotók motivációjáról a be-
szélgetés résztvevői el-
mondták, hogy a mintegy 

háromezer férfi és fiatal fiú 
elhurcolása Érdről és a kör-
nyező településekről fontos 
emlékezési pont a városban, 
amit az évről évre megren-
dezett megemlékezések is 
mutatnak. Természetes 
igény volt hát a történtek tu-
dományos, ugyanakkor sze-
mélyes, érzelmi alapú fel-
dolgozása. A sort 2015-ben 
egy tudományos konferen-
cia szervezése nyitotta a 
Magyar Földrajzi Múzeum-
ban, amelynek hozománya 
volt egy állandó kiállítás és 
egy tudományos igényű és 
értékű tanulmánykötet, vé-
gül pedig elkészült a mind-
ezt az érzelmek oldaláról is 
meg világító Szabadulás 

nélkül című dokumentum-
dráma.

A szóösszetétel nagyon 
pontosan fejezi ki a lényeget. 
Olyan, archív felvételekkel 
aláfestett tényekkel ismer-
kedhetünk meg, amelyek így 
csokorba gyűjtve igazán 
sokkoló hatásúak, például, 
hogy a háború után mintegy 
900 ezer magyar férfi került 
a szovjet lágerekbe hadifo-
golyként és elhurcolt civil-
ként.

A számok mögött emberi 
sorsok, családi tragédiák 

húzódnak meg. Ezekbe nyúj-
tanak bepillantást a megszó-
laló túlélők, akiknek szavai 
drámai hitelességgel idézik 
föl a szörnyűségeket, de 
megszólalnak a hozzátarto-
zók is.

A film hangvételére a leg-
teljesebb őszinteség a jel-
lemző, s ez egyaránt értendő 
az érzelmek szabad kifejezé-
sére és az átélt borzalmak 
kendőzetlen fölidézésére.

Az alkotók szeretnék, ha a 
film minél szélesebb körben 
ismertté válna, ezért fölke-

rül a világhálóra, de termé-
szetesen az Érd TV is vetíte-
ni fogja, a Károli Gáspár 
Eg yetem prezentációs 
anyagként használja majd, 
beépül a múzeum állandó ki-
állításába is, s természete-
sen az érdi és a környező te-
lepülések iskolái is megkap-
ják majd, hogy a történelem-
oktatás kiegészítőjévé vál-
hasson.

Hogy mindaz, ami hetven 
éve történt, a közös emléke-
zés része lehessen végre.

Qn M. Nagy

A vetítés után Tollár Mónika (középen) beszélgetett a film alkotóival: Fekete Zoltánnal (b2), az Érd TV 
főszerkesztőjével, producerrel, Katona Szabolcs (b1) rendezővel, Jamrik Levente szerkesztő-riporterrel és 
Lendvai Tímár Edit muzeológussal, az alkotás szakértőjével
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BABA-MAMA KLUB 
 

Sok szeretettel meghívjuk a mamákat és a babákat 

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtárának 

Baba-mama klubjába! 

 
 

Zenés foglalkozás 
babáknak és mamáknak. 

 

A foglalkozást vezeti: Tóth Andorné Tímea 

Időpont: 2018. január 26. péntek, 10:00-tól 11:00-ig 

A foglalkozás ingyenes! 

A helyek korlátozott száma miatt előzetes bejelentkezést kérünk! 

Helyszín: Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára 

2030 Érd, Hivatalnok u. 14. 

Telefon, e-mail: 23/365-470 / 2. mellék, gyk@csukalib.hu 

 

   Február 19.            

a NAPVIRÁG 
zenekar                       
farsangi koncertje 

 Március 19. 

 

CSIPKERÓZSIKA 

táncmese a VSG 
Kamarabalett előadásában 

 

  Április 16. 

 

KOLONTOS PALKÓ 
 

   Benedek Elek meséje nyomán 

  A
mAgyAr
kultúrA
nApjA

20182018. január 21., vasárnap 16 óra
ÜNNEPSÉG A MAGYAR KULTÚRA NAPJA TISZTELETÉRE
a Szepes Gyula Művelődési Központban (Érd, Alsó u. 9.)
Köszöntőt mond:
SZENTMáRToNI JáNoS költő, író,a Magyar Írószövetség elnöke

T. MÉSZÁROS ANDRÁS, Érd Megyei Jogú Város polgármestere
A Bella István-díj és a Csuka Zoltán-díj átadása,  
az Így írok én… irodalmi pályázat eredményhirdetése.  
Az ünnepi műsor részeként:

MAGYAR KÖLTŐK TÁRSASÁGÁBAN

Színpadi versösszeállítás 

 ArAny JánoS 
 Ady EndrE 
 TóTh árpád 
 rAb ZSuZSA 
 budA FErEnc 
műveiből

BeNcze ILoNA, Jászai Mari-díjas színművésznő és FARKAS SÁNdoR bárzongorista
Rendezte: ToLLÁR MóNIKA

FELHÍVÁS

Az Érdi Galéria Téli Tárlat címen képzőművészeti kiállítást szervez az 
Érden és környékén (Diósd, Törökbálint, Százhalombatta, Tárnok, Sóskút, 
Pusztazámor) élő hivatásos kiállító művészek és művészet-pedagógusok 
számára.
A kiállítás megnyitására 2018. január 26-án (pénteken) 18 órakor kerül sor. A
Téli Tárlat 2018. február 17-én zár.
A tárlatra egy alkotás, festmény, grafika, térben megjelenő mű nyújtható be.
Festmények, grafikák maximum 1x0,7 m, (0,7 m vízszintes) befogadó méretben,
szobrok, installációk legfeljebb 0,70x0,50x0,50 m-es méretben. Az elmúlt két 
éven belül készült munkákat várunk.
A kiállítási anyag válogatását szakértő zsűri segíti.
Beadási határidő: 2018. január 23-24-én, kedden és szerdán 10-18 óra 
között. A leadás helye: Érdi Galéria (2030 Érd, Alsó u.2.)
Előzetes jelentkezését várjuk telefonon: Kéri Mihály 06-20-800-9079 vagy Érdi 
Galéria 06-23-360-143, illetve az erdigaleria@gmail.com e-mail címen.

Günter Grass a huszadik 
századi német irodalom ki-
emelkedő alkotója, akinek 
tehetsége kétségbevonha-
tatlan, bár nézetei miatt idő-
ről időre viták kereszttüzébe 
került.

A Macska és egér cse-
lekménye a második világ-
háború idején Danzigban 
játszódik. A történet közép-
pontjában néhány gimnazis-
ta kamasz áll, akiknek a min-
dennapjaiba, gondolataiba, 
érzéseibe, felnőtté válásának 
folyamatába kapunk betekin-
tést. A fiúk iskola után együtt 
lógnak, búvárkodni járnak 
egy elsüllyedt hajóhoz, ka-
landokat keresnek. Közülük 

kiemelkedik Joachim Mahlke, 
aki érettebb, mint a többiek, 
az ő nagy ádámcsutkája adja 
a regény központi jelképét: 
az egeret, amelyre a macska 
leselkedik; a fiúk élete is pont 
olyan játékszerré válik, mint 
az egér a macska számára. 
Mahlke hiába próbálkozott, 
hiszen „biggyesztett hol ezt, 
hol azt a nyakába, hogy elte-
relje az örök macska figyel-
mét az örök egérről”, sorsát 
elkerülni nem tudta. Érettségi 
után, amelyet Mahlke már 
egy másik iskolában szerzett 
meg, a baráti társaság szét-
szóródott, ritkán találkoztak. 
Mindegyikük sorsának alaku-
lását meghatározta a hábo-

rú. Mahlke a páncélosokhoz 
került, több kitüntetést is 
szerzett, majd hazatért sza-
badságra a szülővárosába. A 
regény végkifejlete váratlan 
és ijesztő. Mi is dermedten 
várjuk Malhke felbukkanását, 
ahogy barátja várta még éve-
ken keresztül, de az eszünk-
kel tudjuk, hogy ez már lehe-
tetlen.

Grass regénye egyszerű 
történet ugyan, de nem egy 
könnyű olvasmány, mind-
ezek ellenére magával raga-
dó, letehetetlen.

A könyv megtalálható és 
kölcsönözhető a Csuka Zol-
tán Városi Könyvtár felnőtt-
részlegében.

KÖNYV

Günter Grass: Macska és egér

11hely, történet  | 2018. január 10. |

Bib liobusszal Érden
Érd, Európa legnagyobb, 

lassan városiasodó községe, 
mindig szolgál valami meg
lepetéssel. Aki ritkán jár 
oda, annak leginkább azzal, 
hogy amikor azt hinné: kife
lé tart a településből, kide
rül, akkor kezdődik csak 
igazán.

A 40 ezer lakosú nagyköz
ség központi könyvtára a 
Hivatalnok utcában van. 
Amikor belépek, Pluhár 
Márta könyvtáros arcán 
csalódott meglepetés lát
szik.

– Rosszkor jött – adja okát.
– Ma a bibliobusz Tusculá

numba, a legkevésbé látoga
tott helyre megy. Ráadásul 
nem is Harmat Bélával vagy 
Kocsis Józsefnéval, hanem 
velem. Helyettesítem őket.

– Nem lesz sok látnivaló – 
magyarázza a buszhoz me
net. – Kedden kellett volna 
jönnie. Akkor Ófaluban vol
tunk. Ott van a legtöbb olva
só.

Délután két óra. Indulunk. 
A sárga busz oldalán a fel
irat: Pest megyei mozgó
könyvtár, Érd. Az emberek 
megállnak. Nézik a mozgó 
bibliotékát.

Pluhár Márta felnevet.
– Én is mindig ezt lesem. 

Figyelnek minket – mondja 
büszkén. Van oka rá. Ma
gyarországon mindössze 
hat bibliobusz van. Itt, a me
gyében ez az első. Május 27
én, a könyvhét megyei meg
nyitó napján kapták. A Cse
pel Autógyár és a székesfe
hérvári Ikarus szocialista 
brigádjai készítették társa
dalmi munkában. Ajándék
ba adták. Ez az első mozgó
könyvtár az országban, 
amelyet a célnak megfelelő
en építettek. Prototípusnak 
szánták.

Nem MÁVAUT  
– bagoly

Benczés Béla gyakorlott 
kézzel kormányoz. Ez külö
nösen akkor derül ki, mikor 
megérkezvén Tusculánum
ba, parkolni akar. A nagy
testű IK 226ossal nehéz 
beállni a mellékutcai meg
állóba. Itt tábla hirdeti a 
mozgókönyvtárak megálló
ját. Messziről hasonlít a 
buszmegállóhoz, de a MÁ
VAUT jelzés helyén Pallas 
Athéne – ha úgy tetszik, 
Minerva –, a bölcsesség is

tennőjének szent állata: a 
bagoly. Mellette a felirat: 
Mozgókönyvtár. Alatta a 
kölcsönzési idő feltünteté
sét szolgáló tábla – üresen. 
Már leszakították róla a cé
dulát.

Szemüveges kislány már 
vár bennünket. Otthonosan 
mozog a buszon. A kölcsönző 
asztalnál leteszi a könyve
ket, az olvasójegyét, a pol
cokhoz megy, válogat.

– Most nem viszek semmit 
– mondja Mihály Andrea, aki 
alig tízéves. – Azért jöttem, 
hogy visszahozzam a köny
veket. De azért szétnézek. Őt 
egy fiatalasszony követi. Ki

választja az olvasnivalót, s 
rövidesen távozik.

Hiába dudál
Három óra van. Újabb lá

togatók nincsenek. Megké
rem a vezetőt, dudáljon egy 
párat. Mosolyog, megteszi.

– Akkor sem jönnek töb
ben – mondja, s igaza lett.

Pedig propagandája van a 
bibliobusznak. Szórólapokat 
osztottak az iskolákban, az 
intézményekben, a házak
ban, rajtuk a kölcsönzési 
idővel és hellyel. Jelenleg 
négy állomása van a busz
nak. Hétfőn Parkvárosba jár, 
ahol 38 beiratkozott olvasó 
van. Kedden Ófaluba, itt 82 

állandó látogatójuk van. 
Szerdán Újtelepre, ahol ed
dig 54en iratkoztak be. A 
csütörtöki nap Tusculánu
mé. Az időpont mindenütt 
azonos. Délután 2től 5ig 
várják az érdeklődőket.

Kezdeti időszak ez. Az út
keresésé, a kísérletezésé. A 
208 olvasó mégis kevés. Van 
időnk, beszélgetünk. Ötle
tek, elképzelések merülnek 
fel. Szombaton, a piaci napon 
a hangosbemondóban kelle
ne hirdetni a buszt. Jó lenne 
egy hangszóró, amely érke
zéskor köszönti a környék
belieket. Ne álldogáljon ti
tokban ez a jármű, az elkép

zelések nem megvalósítha
tatlanok.

Kihaltak az érdi utcák. 
Munkaidő van, az emberek 
többsége még dolgozik. 
Szemközt az élelmiszerbolt, 
éppen tatarozzák. A boltve
zetőhelyettest kérdem: volt
e már a buszon?

– Nincs nekünk arra 
időnk, kérem. Bár már be
szélgettünk róla az asszo
nyokkal, hogy érdemes len
ne megnézni belülről is.

Érte megyünk
Múlik az idő. Pluhár Márta 

sajnálkozva ismétli. Ófalu
ban sokkal többen vannak. 
Hirtelen újabb olvasók érkez

nek. Diákok, Rozgonyi Zsu
zsanna és két testvére: Eri
ka, Tímea. Tímea életében 
először itt látott könyvtárt. A 
nyolcéves kislány nagy élve
zettel járkál a polcok között, 
nézegeti a könyveket. A gye
rekek ismerkednek egymás
sal. Közben felkötött kezű 
kisfiú lép fel a buszra.

– Szakadékba estem egy 
iskolai kiránduláson – mesé
li az ötödik osztályos Mórás 
Zsolt. – A kőszívű ember fiait 
szeretném elolvasni, ezért 
jöttem – mondja.

Lassan hazamennek a 
gyerekek. A túloldalról egy 
fiatalasszony integet ne
künk.

– Szeretnék beiratkozni – 
kiabálja, de hiába hívjuk, 
nem akar átjönni. Érte me

gyünk. Szabódva mondja: – 
Most nincs pénzem. Meg nem 
is tudom, hogy hogyan kell 
itt beiratkozni.

Zavartan jön fel a buszra, 
három kisgyerek van vele. A 
nagyobbak azonnal feltalál
ják magukat, mesekönyvet 
keresgélnek. A mama is el
kezd böngészni.

Négy óra. A túloldalon fér
fi locsolja a járdát.

– Feleségemmel és fiam
mal tagjai vagyunk a biblio
busznak – mondja Nógrádi 
György. – A szomszédok? 
Azt nem tudom. Talán na
gyobb propaganda kellene, 
talán nem is tudnak róla.

Gyönyörű ez a busz, nehe
zen lehetne más jelzőt talál

ni rá. Kétezer kötetnyi könyv 
a polcokon, úgy, hogy ké
nyelmesen lehet nézelődni 
is. Gazdag a berendezés, bár 
– szó, ami szó – még gazda
gabb volt. A megnyitón írás
vetítő és diavetítő is fogadta 
az érdeklődőket. Az egyik 
eltört, a másikat meg csak a 
megnyitásra kérték kölcsön, 
s utána visszavitték Szent
endrére, a megyei művelődé
si központba.

Fél öt van. Várunk. Újabb 
látogató érkezik. Nagy Gab
riella tanítónő. Másodszor 
van itt, az iskolában hallott a 
mozgókönyvtárról. Miköz
ben beszélgetünk, tizenkét 
év körüli kisfiú érkezik. Har
madikos fiú jön kiscicával. 
Magának mesekönyvet ke
res, nagypapájának pedig 
kertészeti szakkönyvet.

Trabant kanyarodik a 
mozgókönyvtár elé. Férfi 
száll ki belőle, karján kis
gyerek. Idejön – mondja a 
busz vezetője, volt már itt 
máskor is.

Dömök András gyakori lá
togatója a mozgókönyvtár
nak.

– Praktikusnak tartom. 
Nem kell a központi könyvtá
rig menni. Bár nekem van 
gépkocsim, valahogy mégis 
szívesebben jövök ide. Hogy 
miért? Talán az az oka, hogy 
újdonság ez a busz. Arról 
nem is beszélve, mennyire 
szép.

Fiatalember robban be. 
Vásárolni szeretne. Elcso
dálkozik, hogy azt itt nem 
lehet. Kölcsönözni nem akar. 
El is megy.

Öt óra múlt, mire elindu
lunk. Ma tizenkét olvasója 
volt a busznak.

A szellem kincse
Pluhár Márta szomorú. 

Czine Mihállyal vallja: a 
könyvtáros munkának az ad 
értelmet, hogy a szellem kin
cseinek közvetítésével má
sokat is gazdaggá tehet. Bí
zik benne, hogy ősszel töb
ben lesznek…

Visszafelé menet arról be
szélgetünk, hog y több 
könyvtáros kellene. E pilla
natban négy üres hely van az 
érdi könyvtárban. Hiába dol
goznak munkaidőn túl, nem 
tudnak mindent megoldani.

Csütörtök délután fél hat, 
a busz beáll a garázsba. Leg
közelebb hétfőn délután in
dul el.

Koffán Éva
Pest Megyei Hírlap,

1978. augusztus 6.

Urbán LászLó – sajtótükör

Kelenföldi lakótelep, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár mozgókönyvtára a Fraknó utcai parkolóban.  
Képünk illusztráció.  (Fotó: fortepan.hu / Magyar Hírek folyóirat)
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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 cseréje, 
vására
Asztaldíj 1250 Ft. További információ 
Czinderné Bea 06-30-597-8823
Január 13-án, szombaton 9–12 óráig

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
A mosolygó fém
Adorján Tímea (Adoryanti) szobrai
Megtekinthető február 13-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Zselic
A Duna-Art Fotóklub csoportos kiállítása
Megtekinthető január 31-ig

KAMARATEREM
Város felett
Csillik Gábor fotókiállítása
Megtekinthető január 29-ig

KLUBÉLET
KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
Bemutatjuk a Kaktuszkör-kép 6. 
számát
Beszélgetés a szerzőkkel, előadó Kiss 
Csaba, Kiss Ármin
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Január 11-én, csütörtökön 18 órától

KERTBARÁT KÖR
A 2018. évi program tervezése

Ötleteket előre és a találkozónkon is 
szívesen látunk!
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Január 12-én, pénteken 15 órakor

IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
Klubnap, felolvasás
Január 12-én, pénteken 15.30 órától

ELŐZETES
MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Magyar költők társaságában
Színpadi versösszeállítás Ady Endre, 
Arany János, Buda Ferenc, Rab Zsuzsa 
és Tóth Árpád műveiből. Közreműködik 
Bencze Ilona Jászai Mari-díjas színmű-
vésznő és Farkas Sándor bárzongorista, 
rendezte Tollár Mónika.
Köszöntőt mond Szentmártoni János, 
a Magyar Írószövetség elnöke és T. 
Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város 
polgármestere.
2018. január 21-én, vasárnap 16 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
Ringató
Zenés foglalkoztató gyerekeknek
Január 12-én és 19-én pénteken, 9.30 és 
10.15 órakor
Meridián torna
A belépés ingyenes
Január 12-én és 19-én pénteken, 14 órakor
8 nő
A Felvonási Tünetek Színházi Műhely 
előadása. A belépés ingyenes
Január 13-án, szombaton 16 órakor
Funkcionális edzés
Január 16-án, kedden 9 órakor

Kismamatorna
Január 16-án, kedden 10.15 órakor
Seniortorna
Január 17-én, szerdán 9 órakor
Kerekítő gyerekfoglalkozás
Január 17-én, szerdán 9.30 és 10.15 órakor
Szenior Örömtánc
Január 17-én, szerdán 14 órakor
Ovis torna
Január 17-én, szerdán 16.15 órakor
Ecsetelő
Kézműveskedés kicsiknek
Január 18-án, csütörtökön 9 órakor

ELŐZETES
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Pomázi Zoltán: megzenésített 
versek
A belépés ingyenes
Január 22-én, hétfőn 18 órakor
Love your belly
Hasizomfejlesztő tréning
Január 25-én, csütörtökön 10 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, szom-
bat-vasárnap 10–18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
MAGYAR UTAZÓK, FÖLDRAJZI 
FELFEDEZŐK

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

A KÁRPÁT-MEDENCE TUDOMÁNYOS 
FELTÁRÓI
3276 EXPEDÍCIÓS NAP
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
HELY- ÉS SPORTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
SZABADULÁS NÉLKÜL
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Könyvválogatás a testi-lelki felfrissülés 
jegyében
Január hónapban

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

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig

Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

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

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Gépész u. 14.
Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-tól 12 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

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

Családi jegy váltása, érvényes 
diákigazolvány, 

pedagógusigazolvány és 
nyugdíjas igazolvány is 
kedvezményre jogosít!

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

kölcsönzésére nem 
vonatkoznak.

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

TÁRLAT
Az Érdi Művésztelep kiállítása
Megtekinthető 2018. január 20-ig
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Január 15., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
  Érd–MTK Budapest  (2017. 09. 21-ei 

mérkőzés ismétlése)
20:40 Kor Kontroll Percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Világjáró esték – Tasmánia
  Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 

Múzeumban
22:05 Bibliai Szabadegyetem 76/90. rész
23:05 Mozgás
 sportmagazin
23:35 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:50 Híradó
0:05 Tűzijáték

Január 16., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép  
 kulturális magazin
20:00 JaZZ
 Tóth Sándor és barátai 
20:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:45 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
  Érdi VSE–Videoton FC (a 2017.11. 19-ei 

mérkőzés ismétlése) 
23:25 Műábránd
23:45 Mozgás
 sportmagazin
 0:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:30 Híradó
 0:45 Tűzijáték

Január 17., SZErDa
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 

19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem 81/90. rész
21:00 Illényi Katica és vendégei 2017
 koncert
22:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:30 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:00 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

Január 18., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 133. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Váci NKSE–Érd  
21:40 Kempo  
 sportmagazin
21:55 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:25 Mozgás
 sportmagazin
22:55 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:25  Kor Kontroll Percek 
23:45 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:00   Híradó
 0:15 Tűzijáték

Január 19., PÉnTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 133. rész
20:00 Műábránd
20:20 Illényi Katica és vendégei 2017
 koncert
21:20 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

21:50 Fény-Kép
 kulturális magazin 
22:20 Mozgás
 sportmagazin
22:50 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:05 Híradó
23:20 Tűzijáték

Január 20., 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  Illényi Katica és vendégei 2017
 koncert
21:50 Bibliai Szabadegyetem 81/90. rész
 dokumentumfilm
22:50  Katolikus ünnepeink
 Advent – Karácsony
23:25 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat 
23:55   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
 0:25 Tűzijáték

Január 21., 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 Illényi Katica és vendégei 2017
 koncert
22:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:55 Kor Kontroll Percek 
23:15 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:45 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
 0:15  Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal 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.

Az Érdi Kamarazenekar

ÚJÉVI KONCERTJE
2018. január 28-án, 
vasárnap 17 órakor a Szepes Gyula Művelődési 

Központ nagytermében
MŰSORON:    Johann Strauss és más szerzők művei
KÖZREMŰKÖDNEK:  Ambrus Orsolya (szoprán) 
     és Komáromi Márton (tenor) énekesek, 
     valamint a kibővített Érdi Kamarazenekar 
VEZÉNYEL:    Héja László

Jegyek elővételben a Szepes Gyula Művelődési Központban, 
a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskolában, a zenekar tagjaitól, 
valamint az előadás előtt 1 órával a helyszínen kaphatók 
2200 Ft-os, nyugdíjasok és 18 éven aluli diákok részére 1100 Ft-os áron. 
A helyeket érkezési sorrendben foglalhatják el.

Adományokat is köszönettel fogadunk a zenekar közhasznú céljaira a helyszínen és 
a következő számlaszámon: Érdi Kamarazenekar (Erste Bank) 11600006-00000000-03784743  
Érdeklődni lehet a (20) 410 1767, 23/365 641 és a 23/365-490-es telefonszámokon.

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

vasárnaponként 15 órakor

SZÍNHÁZBÉRLET 
          2018 TAVASZ

IMÁDOK 
FÉRJHEZ MENNI
zenés vígjáték

A három alkalomra szóló bérlet ára 7500 Ft.
Bérletek válthatók a művelődési központ pénztárában, hétköznapokon 10–18 óráig.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

JANIKA
vígjáték három felvonásban

 
Á

p
R

iL
iS

 2
2
. 

m
Á

R
c
iu

S
 1

1
. 

 
F
E
B

R
u

Á
R

 1
8
.

Victoria férje, Bill, hősi halált halt a háborúban. 
A fiatal özvegy újra férjhez megy, mégpedig 
első férje legjobb barátjához, Freddie-hez. De 
mi történik akkor, ha az „elhunyt” férj egyszer 
csak hazaállít? Mi lesz, ha kiderül, Victoria már 
Freddie felesége? Kié lesz az asszony? Ezekre a 
kérdésekre kapunk választ Maugham humor-
ban, bájban, fordulatokban gazdag zenés vígjá-
tékában. 

Szereplők: Kereki Anna, Kurkó J. Kristóf, Sö-
vegjártó Áron, Bácsatyai Gergely, Hűvösvölgyi 
Ildikó, Topolcsányi Laura, Boros Zoltán, Pásztor 
Máté, Kovács Dézi, Vass János Pál.  
Rendező: Bodrogi Gyula

Égben maradt repülő
Zenés titkok Edith Piaf életéből
1947-et írunk. A csodálatos hangú, törékeny éne-
kesnő megrázó gyermekkoron és szerelmi csalódá-
sain túl már rég úgy hiszi, hogy minden férfi durva... 
Ám ekkor megjelenik Marcel Cerdan, a „marokkói 
bombázó”, és örökre megváltoztatja a kis francia ve-
réb, Edith Piaf életét…De talán túl szép ez a szere-
lem… Annyira szép, hogy odafentről elrendelik a 
tragédiát...

Szereplők: Keresztes Ildikó, Kurkó J. Kris-
tóf, Hűvösvölgyi Ildikó, Topolcsányi Laura, 
Pásztor Máté, Xantus Barbara, Győri Péter. 
Rendező: Szurdi Miklós

Budapest legismertebb primadonnáját férje csúnyán fa-
képnél hagyta, mondván egy hónapra Amerikába utazik 
egy darabot megrendezni. Azóta 15 év telt el. A jelenlegi 
színigazgató a Janika című produkció főszerepére szeret-
né felkérni a színésznőt, aki meglehetősen ódzkodik a 14 
éves kisfiú szerepétől. Próbaképpen gyerekruhába bújik, 
amikor is váratlanul betoppan a hűtlen férj. Kihasználva 
az alkalmat az asszony meghagyja férjét abban a tudatban, 
hogy ő nem más, mint a saját fia és elhatározza, hogy visz-
szaszerzi férjét. Humorban és fordulatokban gazdag vígjá-
tékot láthat a közönség igazi sztárszereposztásban! 

Szereplők: Germán Lívia, Kurkó J. Kristóf, 
Sztárek Andrea, Benkő Péter, Mikó István, 
Xantus Barbara, Somfai Éva, Rubóczki 
Márkó, Kovács Dézi, Vass János Pál. 
Rendező: Mikó István.
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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 Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda, Hatósági Csoport

építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök: 
1. sz. melléklet 15. a) pont szerinti 
feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 ellátja az általános építéshatósági 

feladatokat;
•	 így különösen az építési, 

az összevont, a bontási, 
a használatbavételi, a 
fennmaradási engedélyezési 
eljárással, az engedély hatályának 
meghosszabbításával, az országos 
építési követelményektől 
való eltérési engedélyezéssel, 
továbbá a használatbavétel, 

a jogutódlás, a veszélyhelyzet 
esetén szükségessé váló 
építési tevékenység 
tudomásulvétellel kapcsolatos 
építéshatósági feladatokat, 
gondoskodik a szakhatóságok 
megkereséséről, a helyszíni 
szemlék lebonyolításáról, 
a jegyző hatáskörébe utalt 
hatósági határozatok és végzések 
szabályszerű előkészítéséről, 
végrehajtásáról;

•	 ellátja a telekalakítási ügyekkel 
kapcsolatos szakhatósági 
feladatokat;

•	 ellátja a főépítészi csoport 
települést érintő területrendezési 
tervek, valamint a szomszédos 
települések fejlesztéssel és 
szabályozással kapcsolatos 
feladatokat;

•	 ellátja a hatósági bizonyítványok, 
szakhatósági állásfoglalások 
kiadásával kapcsolatos 
feladatokat;

•	 az engedélyezési eljárással 

összefüggő kötelezési és 
ellenőrzési feladatai során 
gondoskodik az építményekre 
vonatkozó általános érvényű 
településrendezési és építési 
követelmények érvényre 
juttatásáról, a helyi építési 
szabályzatban foglalt 
rendelkezések betartásáról;

•	 építésügyi hatósági szolgáltatást 
nyújt.

A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: építéshatósági 
ügyintéző, döntés-előkészítő 
munkakör.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 egyetemi szintű építészmérnöki 

vagy építőmérnöki – magasépítő 
területen szerkezetépítő 
szakirány – szakképzettség, 
főiskolai szintű magasépítő 
üzemmérnöki, építészmérnöki, 
építőmérnöki – magasépítő 
területen szerkezetépítő 
szakirány –, vagy városgazdasági 
üzemmérnöki – ezzel 
egyenértékű településmérnöki 
– szakképzettség vagy ezekkel 

egyenértékűnek elismert 
szakképzettség;

•	 vagy alapképzésben szerzett 
építész, épületszerkezeti 
konstruktőr vagy magasépítési 
szakirányán szerzett 
szakképzettség, mesterfokozatú 
képzésben szerzett tervező 
építészmérnöki, szerkezettervező 
építészmérnöki szakképzettség, 
osztatlan képzésben szerzett 
építész szakképzettség vagy 
ezekkel egyenértékűnek elismert 
szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 államigazgatásban, építésügyi 

hatósági területen eltöltött 
gyakorlat;

•	 közigazgatási szakvizsga;
•	 informatikai ismeretek;
•	 építésügyi vizsga.
Elvárt kompetenciák: 
•	 rendszerezett problémamegoldás;
•	 objektivitás;
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség;
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

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

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz;

•	 végzettséget igazoló 
bizonyítvány, oklevél egyszerű 
másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. február 1.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. január 20. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Kujáni Beáta 
Hatósági csoportvezető nyújt, a 06-
23-522-300/236-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak 

Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (2030 
Érd, Alsó utca 1.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/3943-
22/2017., valamint a munkakör 
megnevezését: építéshatósági 
ügyintéző.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. január 28.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

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

•	 a kinevezés határozatlan időre 
szól, 6 hónapos próbaidő 
kikötésével.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló”  

2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda, Hatósági Csoport

építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozott idejű 
közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök: 
1. sz. melléklet 15. a) pont szerinti 
feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 ellátja az általános 

építéshatósági feladatokat;
•	 így különösen az építési, 

az összevont, a bontási, 
a használatbavételi, 
a fennmaradási 
engedélyezési eljárással, 
az engedély hatályának 
meghosszabbításával, 
az országos építési 

követelményektől való 
eltérési engedélyezéssel, 
továbbá a használatbavétel, 
a jogutódlás, a veszélyhelyzet 
esetén szükségessé váló építési 
tevékenység tudomásulvétellel 
kapcsolatos építéshatósági 
feladatokat, gondoskodik a 
szakhatóságok megkereséséről, 
a helyszíni szemlék 
lebonyolításáról, a jegyző 
hatáskörébe utalt hatósági 
határozatok és végzések 
szabályszerű előkészítéséről, 
végrehajtásáról;

•	 ellátja a telekalakítási ügyekkel 
kapcsolatos szakhatósági 
feladatokat;

•	 ellátja a hatósági 
bizonyítványok, szakhatósági 
állásfoglalások kiadásával 
kapcsolatos feladatokat;

•	 az engedélyezési eljárással 
összefüggő kötelezési és 
ellenőrzési feladatai során 

gondoskodik az építményekre 
vonatkozó általános érvényű 
településrendezési és építési 
követelmények érvényre 
juttatásáról, a helyi építési 
szabályzatban foglalt 
rendelkezések betartásáról;

•	 építésügyi hatósági 
szolgáltatást nyújt.

A munkakörhöz tartozó 
főbb tevékenységi körök: 
építéshatósági ügyintéző, döntés-
előkészítő munkakör.
Jogállás, illetmény és 
juttatások: a jogállásra, az 
illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Közszolgálati Szabályzata az 
irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 egyetemi szintű építészmérnöki 

vagy építőmérnöki – 
magasépítő területen 
szerkezetépítő szakirány – 
szakképzettség, főiskolai szintű 
magasépítő üzemmérnöki, 
építészmérnöki, építőmérnöki 
– magasépítő területen 
szerkezetépítő szakirány 
–, vagy városgazdasági 
üzemmérnöki – ezzel 
egyenértékű településmérnöki 

– szakképzettség vagy ezekkel 
egyenértékűnek elismert 
szakképzettség;

•	 vagy alapképzésben szerzett 
építész, épületszerkezeti 
konstruktőr vagy 
magasépítési szakirányán 
szerzett szakképzettség, 
mesterfokozatú képzésben 
szerzett tervező építészmérnöki, 
szerkezettervező 
építészmérnöki szakképzettség, 
osztatlan képzésben szerzett 
építész szakképzettség vagy 
ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 államigazgatásban, építésügyi 

hatósági területen eltöltött 
gyakorlat;

•	 közigazgatási szakvizsga;
•	 informatikai ismeretek;
•	 építésügyi vizsga.
Elvárt kompetenciák: 
•	 rendszerezett 

problémamegoldás;
•	 objektivitás;
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség;
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

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

rendelet 1. melléklete szerinti 
szakmai önéletrajz;

•	 végzettséget igazoló 
bizonyítvány, oklevél egyszerű 
másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. január 29.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. január 20. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Kujáni Beáta 
Hatósági csoportvezető nyújt, a 06-
23-522-300/236-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak 

Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (2030 
Érd, Alsó utca 1.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/3943-
21/2017., valamint a munkakör 
megnevezését: építéshatósági 
ügyintéző.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. január 28.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

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

•	 a kinevezés határozott időre 
szól, 6 hónapos próbaidő 
kikötésével.
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Önkormányzati kitüntetések adományozására
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben 
egyszer – a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe, 
március 15. alkalmával – adományozza Érd Megyei 
Jogú Város legrangosabb díjait, melyek a következők.

Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím a város legna-
gyobb elismeréseként annak a magyar vagy külföldi ál-
lampolgárnak adományozható, aki valamely kiemelkedően 
jelentős munkájával, tevékenységével vagy egész életmű-
vével mind a városban, mind országosan vagy nemzetközi 
viszonylatban általános elismerést szerzett, hozzájárulva 
ezzel közvetve vagy közvetlenül Érd város tekintélyének 
növeléséhez.

Érd Városáért Kitüntetés adományozható azoknak, akik 
a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és 
gazdasági élet bármely területén kiemelkedően hasznos 
munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, 
maradandó eredményeket értek el.

Érd Város Életmű Díja annak adományozható, akinek 
több évtizeden át végzett kimagasló közösségi, tudomá-
nyos, művészeti, kulturális életműve, valamint egyéb te-

rületen végzett tevékenysége példaként állítható a város 
közössége elé.

Érdi Tudományos Díj mindazoknak a személyeknek 
adományozható, akik a tudományágak valamelyikében 
kimagasló teljesítményt nyújtottak, és ezzel hozzájárultak 
Érd Város hírnevének öregbítéséhez.

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományoz-
ható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkor-
mányzati rendelet értelmében az elismerések odaítélését a 
Közgyűlés bizottságai, a polgármester, a városban élő nagy-
korú polgárok, intézmények, civil szervezetek, nemzetiségi 
önkormányzatok indítványozhatják.

Kérjük, hogy javaslataikat – rövid méltatással 
együtt – 2017. január 25-ig juttassák el T. Mészáros 
András polgármesternek 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

Tisztelt Érdi Választópolgárok!
Mint Önök előtt is ismert, 2018. évben kerül sor az 
országgyűlési képviselők, majd ezt követően 2019-ben az 
Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők megválasztására.
A választások helyi lebonyolításához várjuk SZAVA-
ZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOKBA a választójoggal ren-
delkező állampolgárok jelentkezését.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.) 17. § (1) bekezdés a) pontja szerint 
a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen 
lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben 
szereplő választópolgár lehet tagja.
Fentiek értelmében a szavazatszámláló bizottság válasz-
tott tagja lehet minden, a központi névjegyzékben 
szereplő, Érd Megyei Jogú Városban lakcímmel rendel-
kező választópolgár, akivel szemben a Ve. 18. § (1) és 
(2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok 
egyike sem áll fenn.
A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szava-
zatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a 

következő általános választásra megválasztott választási 
bizottság alakuló üléséig tart.
A szavazatszámláló bizottság választott tagját a jegyző 
javaslatára a Közgyűlés választja meg.
Kérem, hogy aki az ismertetett feltételek alapján 
szívesen részt venne a választások helyi lebonyolí-
tásában, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 
(2030 Érd, Alsó u. 1. I. emelet 111. szoba) működő Helyi Vá-
lasztási Irodán legkésőbb 2018. január 31. napjáig szí-
veskedjen személyesen, postai úton vagy a szavazatszam-
lalo@erd.hu e-mail címen jelentkezni a jelentkezési lap és 
összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltésével (szkennelé-
sével), mely a honlapról letölthető, illetve a Polgármesteri 
Hivatal főépületének portáján is átvehető. A kitöltött doku-
mentumok a Polgármesteri Hivatal főépületének portáján 
kihelyezett gyűjtődobozban is elhelyezhetőek.
Amennyiben további kérdése van, a 06-23-522-300/201-es 
melléken vagy a 06-23-522-374-es telefonszámon állunk 
szíves rendelkezésére! Jelentkezését előre is köszönjük!  
 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet HVI vezetője

Tisztelt Érdi Lakosság, Szervezetek!
A településrendezés új szemléletformáló dokumentumainak készí-
tése során 2017 novemberében értesítettük Önöket a Településképi 
Arculati Kézikönyv véleményezésének lehetőségéről, amelyet Érd 
MJV Közgyűlése a december 21-ei ülésén elfogadott.
Értesítem Önöket, hogy a Kézikönyv alapján elkészült az 
új településképi rendelet tervezete is, amely szabályokat 
ad a „hogyan, milyen arculattal lehet építeni” kérdésre, 
míg a Helyi Építési Szabályzat a most hatályoshoz képest 
szűkített tartalommal a jövőben a „mit lehet építeni” kér-
déskörre fókuszál. A két rendelet azonos súllyal, egymást 
kiegészítve tartalmazza majd a jövőben a város területén 
az építés rendjére és a településkép formálására vonatkozó 
szabályokat.
Az új településképi rendelet a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrende-
let) szabályai és tartalmi követelményrendszere szerint készült. 
Az új településképi rendelet tartalmazza többek között a helyi 
épített örökség védelmére vonatkozó szabályokat, a Kézikönyv-

ben meghatározott karakterterületekre vonatkozó településképi 
követelményeket, a városképet nagyban meghatározó reklámok, 
cégérek elhelyezésével kapcsolatos szabályokat és a településképi 
konzultáció, véleményezés és bejelentési eljárások jövőbeli rendjét.
A Kormányrendelet 43/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján a 
polgármester az elkészült rendeletet az érintett lakosság, 
társadalmi rétegek számára véleményezésre bocsátja.
A helyi társadalom, partnerek körének meghatározására, értesí-
tésük módjára a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. 
(II.27.) számú önkormányzati rendelet az irányadó.
Az új településképi rendeletet megtekinthetik a Főépítészi Csoport 
irodájában (Alsó u. 1. II. em. 209.), a város honlapján a http://www.
erd.hu/nyitolap/fontos/felhivasok helyen.
Az elkészült dokumentumokkal kapcsolatos észrevétele-
iket, javaslataikat 2018. január 16-ig várjuk a foepitesz@
erd.hu e-mail címen; postai úton a Polgármesteri Hivatal 
2030 Érd, Alsó u. 1. címre megküldve, vagy a Polgárok Háza 
Ügyfélszolgálatán leadva.
Közreműködésüket megköszönve, tisztelettel:
 T. Mészáros András  
 polgármester

Közérdekű felhívás

Közérdekű felhívás

Közérdekű felhívás

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló”  

2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda, Hatósági Csoport

jogi-hatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozott idejű 
közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök: 
1. sz. melléklet 14. pont szerinti 
feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 Érd Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén az 
államigazgatási hatósági ügyek;

•	 helyi településrendezési 
és építési követelmények, 
valamint önkormányzati 
rendeletben megállapított 
helyi természetvédelem 
szakkérdésekben szakhatósági 
állásfoglalások kialakítása, 
különösen telekalakítási 
engedélyezési eljárásban, vonalas 
létesítmények engedélyezési 
eljárásában, sajátos építmények 
engedélyezési eljárásában, 
külön jogszabály szerinti nem 
építésügyi engedélyezési 
eljárásokban;

•	 településképi kötelezési ügyekben 
az alapeljárás lefolytatása;

•	 a járásközponti jegyző mint 
általános elsőfokú építésügyi 
hatóság hatáskörébe tartozó 
ügyekben a fellebbezések saját 
hatáskörben történő kivizsgálása, 
illetve a felterjesztések 
tervezeteinek elkészítése;

•	 a keresetlevelek felterjesztése 
másodfokú építésügyi hatóság 
útján közigazgatási és munkaügyi 
bíróság felé;

•	 építésügyi és eljárási bírságok 
kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: az ellátandó 
feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 felsőoktatásban 

szerzett közszolgálati, 

gazdaságtudományi, 
természettudományi, 
bölcsészettudományi, 
társadalomtudományi, 
hittudományi, jogi, műszaki 
szakképzettség;

•	 vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképezettség és informatikai, 
ügyviteli, közgazdasági, 
közszolgálati, jogi szakképesítés, 
vagy kormányablak-ügyintézői 
vizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 államigazgatásban hatósági 

területen eltöltött gyakorlat;
•	 közigazgatási szakvizsga.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás;
•	 objektivitás;
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség;
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

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

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz;

•	 végzettséget igazoló 
bizonyítvány, oklevél egyszerű 
másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. január 29.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. január 20. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Dudás Erzsébet, a 
Lakosságszolgálati Iroda irodavezetője 
nyújt, a 06-23-522-318-as 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak 

Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (2030 
Érd, Alsó utca 1.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/3943-
20/2017., valamint a munkakör 
megnevezését: jogi-hatósági 
ügyintéző.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. január 28.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

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

•	 a kinevezés határozott időre szól, 
6 hónapos próbaidő kikötésével.
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd

házi segítségnyújtás koordinátor
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 a gondozást-ápolást igénybe 

vevő személyek önálló 
életvitelének fenntartása, saját 
lakókörnyezetükben történő 
biztosítása;

•	 a speciális szakmai és 
közegészségügyi előírások 
betartásával területi gondozási 
feladatok ellátásának és a 
gondozónők szakmai munkájának 
szervezése, irányítása, napi feladatok 
koordinálása, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, általános 

ápoló és asszisztens, szociális 
gondozó ápoló OKJ;

•	 ECDL;
•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat;
•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a 

személyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. január 15. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Galambosné Póder 
Mária nyújt, a 06-23-520-362-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális 

Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
1/854/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: házi segítségnyújtás 
koordinátor;

•	 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 végzettséggel lehetséges;
•	 az érvényes pályázatot 

benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt;

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. január 18.

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

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Időseket Ellátó Központ

mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 a szakma irányelveinek 

megfelelően szervezi és irányítja az 
Idősek Otthonában élő gondozottak 
foglalkoztatását;

•	 szervezi és előkészíti az 
intézmény tradicionális ünnepeit, 
rendezvényeit;

•	 biztosítja a személyre szóló 
bánásmódot, a szabadidő kulturált 
eltöltését, a hitélet gyakorlásának 
feltételeit;

•	 segíti az intézményen belüli 
kisközösségek, társas kapcsolatok 
kialakulását és működését.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, 

mentálhigiénés asszisztens;
•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség;
•	 erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. január 15. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Galambosné 
Póder Mária nyújt a 06-23-520-362-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ – Érd 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
1/855/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: mentálhigiénés 
munkatárs;

•	 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 végzettségekkel tölthető 
be;

•	 az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt;

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, melyek hiánytalanul 
kerülnek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek teljes 
mértékben megfelel.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. január 19.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű, 1 évig 
tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 pénzügyi feladatok elvégzésében 

való közreműködés, ezzel 
kapcsolatos részfeladatok 
elvégzése, a hitelesített beérkező 
és kimenő számlák nyilvántartása, 
kötelezettségvállalás nyilvántartása;

•	 nyugdíjszelvények, utalványok 
átvétele, nyugdíjmaradványok 
kezelése, térítési díjak 
meghatározása, nyilvántartása, 
letétkezelés;

•	 statisztikák, jelentések, 
adatgyűjtések elkészítésében 
történő részvétel.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, pénzügyi-

számviteli ügyintéző OKJ, képesített 
könyvelő;

•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat;
•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a 

személyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. január 12. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Galambosné 
Póder Mária nyújt a 06-23-520-362-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális 

Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 

Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
1/853/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: pénzügyi ügyintéző;

•	 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 kitöltése kizárólag 

a megjelölt végzettségekkel 
lehetséges;

•	 az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt;

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. január 15.

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban,   
az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen  

tehet bejelentést 0–24-ig:
06-30-2000-890, 06-30-621-2596
macsotay.polgarorseg@gmail.com

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elhatárolódik a 
január 13-ai Sztárok estje Érd 2018 rendezvénytől! Ezt nem 
az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezi! Rafael 
Attila, az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ki-
jelenti, hogy a rendezvényhez semmilyen segítséget nem 
ad és teljes mértékben elhatárolódik tőle.

Rafael Attila elnök
Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közérdekű felhívás
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A hét minden napján,  
0–24-ig hívható telefonszámok:

Szociális Gondozó Központ:
  Intézményvezető:  20/231-6273
  Utcai szociális munkás: 20/376-5363
  Kríziskoordinátorok: 20/576-9021
 20/949-5477
Gyermekjóléti Szolgálat:  20/231-8561
Mentő: 30/466-0074
Polgárőrség: 30/621-2596
Hajléktalanszálló: 20/336-8773
Érdi Vöröskereszt: 70/933-8306

KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI Éne kesek jelentkezését várják a Nemzeti Ifjúsági Kórusba
Kiváló fiatal énekesek je-

lentkezését várják a Nemze-
ti Ifjúsági Kórusba, amely a 
Kodály-emlékév egyik 2018-
ra áthúzódó nagyszabású 
eseménye a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem Ko-
dály Intézete szervezésében. 
A kórus a július végi egyhe-
tes felkészítő kurzus után 
egy öt koncertből álló turné-
ra indul, amelynek lesznek 
határon túli helyszínei is.

A 60 fősre tervezett kórus-
ba itthoni és határon túli, 
18–26 éves, kiválóan képzett 
énekesek jelentkezését vár-
ják, és számítanak a tenge-
rentúli magyarság fiataljai-
ra is. A jelentkezők közül a 
legjobbak meghívást kapnak 
a felkészítő táborba, amely 
július második felében kez-
dődik Kecskeméten. A kórus 
ez után egy öt állomásból 
álló koncertturnéra indul, 
amelyen ősbemutatók is el-

hangzanak. A tervezett kon-
certhelyszínek: Keszthely, 
Bécs, Galánta, Budapest és 
Kecskemét, ahol a kórus fel-
lépése zárja a Kodály Művé-
szeti Fesztivált. Mindkét 
karnagy – Erdei Péter és 
Nemes László Norbert, a Ko-
dály Intézet korábbi és jelen-
legi igazgatói – nemzetközi-
leg is elismert és számos 
szakmai díjjal rendelkező 
szakember.

A kórus „nemzeti” jelzőjé-
nek kettős jelentése van – 
hangsúlyozza Nemes László 
Norbert. Egyrészről jelenti 
azt, hogy mindenhonnan a 
világból várjuk a magukat 
magyarnak vagy magyar 
származásúnak valló fiata-
lokat, másrészről kiválósá-
got és minőséget is jelent, 
egy korosztály legjobbjai-
nak magas szintű művészi 
produkcióját. A programban 
tanulás, élmény és közösség 

hármasa fonódik össze. A re-
pertoár megtanulása mellett 
közösségi élményt is jelent 
majd a részt vevő fiatalok-
nak a tábor és a turné a sza-
badidős programokkal, de 
színvonalas koncertjeikkel 
ők is élményt nyújtanak a 
közönségnek.

A Nemzeti Ifjúsági Kórus 
nyári kurzusa és koncert-
turnéja létrejöttét az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
nak a Kodály-emlékévhez 
nyújtott támogatása teszi le-
hetővé. Ez azt is jelenti, hogy 
a kórustagok számára a 
részvétel ingyenes. A kórus 
tevékenysége projektjellegű, 
csak a 2018. július 15-e és 
23-a közötti időszakra vo-
natkozik, így jól összeegyez-
tethető más kórustagsággal 
is. A jelentkezéseket 2018. 
március 31-ig várják. A pá-
lyázat részletei a kodaly.hu 
oldalon olvashatóak.

Emb erek az embertelenségben
Folytatás a 3. oldalról.

Dr. Aradszki András ál-
lamtitkár, országgyűlési 
képviselő beszédében fel-
idézte a hetvenhárom évvel 
ezelőtt történeteket, hangsú-
lyozva: azon keveseket, akik 
hazatérhettek, olyan rend-
szer fogadta, ahol indulók-
ban, silány versekben kellett 
zengedezni az árulásról és a 
lelkeket is eláruló gyilko-
sokról.

– Negyven éven át tilos 
volt szóba hozni a bolsevi-
kok szégyenletes tettét. Ne-
künk, mai magyaroknak 
beszélni kell róla, és meg 
kell őrizni mindent arról az 
időről, mert ezzel tartozunk 
az áldozatoknak és a szen-
vedőknek. A fájdalom egyé-
ni és közös, mert nem kizá-
rólag szovjet parancs és 
szovjet katonák okolhatók a 
magyar férfiak színe-javá-

nak deportálásáért, hanem 
magyar kommunisták is, sa-
ját vérüket árulták el, tönk-
retéve sorsokat, eltiporva 
emberi méltóságot, semmi-
be véve hitet és jogot. A sok-
szor nyilasból lett kommu-
nisták sok más rémtettének 
előszele volt ez, hiszen a kö-
vetkező 45 évben számos ta-
nújelét adták annak, hogy 
ez a fajta sátáni viselkedés a 
lényegükhöz tartozik. Meg-
tapasztalhattuk az aljasság, 
a hazugság, a hátbatáma-
dás, a tőrbe csalás számta-
lan módját. ’90-ig véresen 
vagy börtönnel fenyegetve, 
azóta pedig szellemileg és 
erkölcsileg. Mert mindkét, a 
nemzeti- és az internaciona-
lista szocializmus szellemi-
sége, amivel ezreket terel-
tek a halálba és tízezrek 
életét tették tönkre, sajnos 
nem tűnt el. Itt van köztünk, 
neoliberális szabadosság-

gal, és más nemzettársain-
kat megbélyegző jelszavaik-
kal megfűszerezve. Rontja, 
bomlasztja és mérgezi a tár-
sadalmat, elárulja a test-
vért, idegenhez menekül a 
sajátjai ellenében, és min-
denre képes a hatalom meg-
szerzéséért – hangsúlyozta 
dr. Aradszki András.

Mint mondta, a bűnösöktől 
bűnbánatot, őszinte vezek-
lést nem tapasztaltunk, pe-
dig szükség lenne rá, nem-
csak azért, hogy elégtételt 
kapjanak az áldozatok, a 
hozzátartozók, hanem azért 
is, hogy a nemzet túl tudjon 
lépni a megosztottságon – hi-
szen a vezeklő embert nem 
lehet gyűlölni, csak szeretni.

– Hiszem, hogy minden 
megemlékezés, minden 
gyertya, sírra letett virág 
irányt mutat a bűnbánat út-
jához – hangsúlyozta dr. 
Aradszki András, hozzáté-
ve: rajtunk múlik, hogy a 
kommunista, nemzetiszocia-
lista szellemiség visszatér-e 
egyszer Magyarországra.

– Mélyen hiszem és remé-
lem, hogy soha többé – zárta 
szavait.

A megemlékezés – ame-
lyen közreműködött a Szir-
mok Pedagógus és Városi 
Női Kar – koszorúzással zá-
rult. Délben a művelődési 
Központban bemutatták az 
Érdi Városi Televízió Szaba-
dulás nélkül című, a Lakitel-
ki Filmszemlén különdíjat 
nyert dokumentumfilmjét, 

amit a film készítőivel tar-
tott pódiumbeszélgetés kö-
vetett (erről szóló írásunkat 
a 9. oldalon olvashatják).

Koszorúk  
a kőkeresztnél

1994-ben a málenkij robot 
egyik túlélője, Eszes Vendel, 
fivére és több család támo-
gatásával egy kőkeresztet 
állított az Ercsi és a 7-es út 
találkozásánál – erre hur-
colták el az érdi és környék-
beli férfiakat 1945-ben. Év-
ről évre összegyűlnek itt a 
leszármazottak, akik imá-
val, verssel, közös éneklés-
sel, mécses gyújtásával és 
virággal emlékeznek az el-
hurcoltakra. Mint Eszes Má-
ria, az Érdi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke 
elmondta, évről évre több 
hozzátartozó vesz részt a 
megemlékezésen. 

– Azért vagyunk itt, hogy 
soha többé ne forduljon elő, 
ami 1945 januárjában tör-
tént. Mi, a leszármazottak is 
csak a rendszerváltás kör-
nyékén tudtuk meg, milyen 
borzalmakon mentek ke-
resztül az elhurcoltak – 
hangsúlyozta Eszes Vendel 
lánya, aki elmondta azt is: 
édesapja és nagybátyja A 
két fogoly címmel írt vissza-
emlékezést erről az időszak-
ról, ami a Haza fogunk men-
ni című kötetben is olvas-
ható. 

– Soha nem szabad elfelej-
tenünk azt a pusztítást, amit 
az érdi és környékbeli férfi-
ak közt végeztek – hangsú-
lyozta Antunovits Antal a 
megemlékezésen. A Fidesz–
KDNP-s önkormányzati kép-
viselő kiemelte: az utódok 
felelőssége, hogy az emléke-
ket megőrizzék. 

QQ ÁdÁM Katalin

Dr. Aradszki András: rajtunk múlik, hogy a kommunista, nemzeti-
szocialista szellemiség visszatér-e Magyarországra 
 (Fotó: Boros Sándor)

Évről évre összegyűlnek itt a hozzátartozók, hogy emlékezzenek el-
hurcolt családtagjaikra  (Fotó: Ádám Katalin)



18 | 2018. január 10. |    helyi érték

Új bölcsőde nyílik
Keresztény Családi Bölcsőde nyílik Érden tavasszal. 
Az intézményben két kis létszámú, 5–7 fős csoport in-
dul márciusban. A bölcsődében 20 hetestől 3–4 éves 
korig látják el a gyermekeket.

A közgyűlés tavaly októ-
berben döntött arról, hogy a 
Tompa Mihály u. 1. szám 
alatti ingatlant a Székesfe-
hérvári Egyházmegye in-
gyenes vagyonkezelésébe 
adják, azzal a kikötéssel, 
hogy az ingatlanban kizáró-
lag bölcsőde vagy egyéb, 
kisgyermekek felügyeleté-
vel, gondozásával kapcsola-
tos intézményt működtethet.

A bölcsőde a tervek sze-
rint 2018 márciusában nyit-
ja meg kapuit – addig elvég-
zik a szükséges belső átala-
kítási munkákat.

A Keresztény Családi 
Bölcsődében 20 hetestől 

3–4 (bizonyos esetekben 6) 
éves korig látják el a gyer-
mekeket, és kis létszámú 
(5–7 fős) csoportokban 
nyújtanak gondozást, sze-
retetteljes, keresztény lég-
körben. A szülőknek téríté-
si díjat kell fizetniük; ez az 
összeg a magán családi 
napközikhez képest mér-
sékeltebb lesz, mivel az 
épületért nem kell bérleti 
díjat fizetnie az egyházme-
gyének.

A Keresztény Családi 
Bölcsőde iránt érdeklődni a 
csaladinapkozierd@gmail.
com címen lehet.

QQ Á. K.

Alakítsd Te a történelmet!
Január 21-ig regisztrálhatnak a diákok az Országos Kö-
zépiskolai Problémamegoldó Versenyre (OKPV). A 2018 
első negyedévében megrendezendő, történelmi témákat 
feldolgozó stratégiai versenyt immár ötödik alkalommal 
szervezi meg a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a 
Case Solvers csapata.

Az elmúlt években már kö-
zel 1500 diák vett részt az 
ország legnépszerűbb, kö-
zépiskolásoknak szóló eset-
tanulmányi versenyén. A ta-
nulók számára idén is fontos 
motiváló tényező lehet, hogy 
a győztes csapat egy négy-
napos párizsi utat nyerhet.

A négyfordulós versenyen 
valamennyi középiskolás 
diák részt vehet, akik ottho-
nosan mozognak a történe-
lem világában, szeretnek 
érvelni és csapatban dol-
gozni. Fontos kritérium, 
hogy a diákok 3 fős csapat-
ban regisztrálhatnak a 
megmérettetésre, ugyanak-

kor nem kitétel, hogy egy 
intézményből érkezzenek. A 
nagy érdeklődésre való te-
kintettel meghosszabbított 
jelentkezési határidő az on-
line tréning végéig, január 
21-ig tart. Az online trénin-
geken részt vevők videókon 
keresztül kapnak tájékozta-
tást az esetoldás alapjairól, 
amelynek segítségével elsa-
játíthatják a versenyen is 
előforduló feladatok megol-
dásához szükséges eszköz-
tárat. 

Ezt követően a csapatok 
négy fordulóban mérik össze 
tudásukat. Az első, január 
28-ig tartó fordulóban a ver-

senyzők a Case Solvers hon-
lapján elérhető, online törté-
nelmi esettanulmányt olda-
nak meg, amit egy újabb, 
február 11-én záródó online 
etap követ. Az első két fordu-
lóban elért teljesítmény 
alapján az adott régiókból a 
nyolc legmagasabb pontszá-
mot elérő csapat jut be a 
március 3-án, az ország hat 
városában (Győrött, Pécsett, 
Székesfehérvárott, Miskol-
con, Békéscsabán és Buda-
pesten) megrendezendő re-
gionális döntők egyikébe. Az 
országos döntőt március 24-
én szervezik az MCC buda-
pesti székhelyén, amelyen a 
legjobb 24 csapat vehet majd 
részt.

A versenyre jelentkezni 
az OKPV (https://okpv.hu/
regisztracio) oldalán talál-
ható online felület kitöltésé-
vel lehet.

Indul a fenyőjárat
Január 6-án, vízkeresztkor véget érnek a karácsonyi 
ünnepek. Sok helyen hagyományosan ilyenkor vagy a 
napokban szedik le a karácsonyfát. A fa sorsa ezután 
eltérően alakul. Aki gyökeres fenyőt választott, való-
színűleg már kiültette a kertbe, vagy ha nem, már 
szoktatja a hűvösebb környezetbe. A vágott fenyőkkel 
más a helyzet, azokat egyszerűen kidobják.

A nyugati kereszténység 
múlt szombaton tartotta a 
vízkeresztet. Ez a három-
királyok ünnepe, ekkor 
kezdődik a farsangi idő-
szak is, a jókedv periódusa. 
Sokan azt gondolhatják, 
hogy az ünnepek elmúltá-
val a fákat egyszerűen ki 
lehet vinni az elhagyott te-
rületekre a „zöldet a zöld-
be” elvén. Ez azonban téve-
dés: a kidobott fák erdőszé-
len való elhelyezése ugyan-
úgy illegális hulladéklera-
kásnak számít, mint ami-
kor a rossz hűtő kerül a bo-
kor alá.

Az Érd és Térsége Hul-
ladékkezelési Nonprofit 
Kft. a kidobott karácsony-
fákat a szállítási napokon 
a szemetesedények üríté-
sével egyidejűleg, a követ-
kező három héten szállítja 
el. A fenyőt a kuka mellett 
kell elhelyezni. Amennyi-
ben a mérete meghaladja a 
másfél métert, akkor ketté 
kell fűrészelni. A szolgál-
tató kéri, hogy olyan hely-
re tegyék ki a fenyőket, 
ahol az elszállításra váró 
fák az ingatlanjaikra tör-
ténő ki-, illetve bejutást, a 
közlekedést és a közterü-
let rendeltetésszerű hasz-
nálatát nem akadályoz-

zák. A közterület rendjé-
nek és tisztaságának meg-
óvása és a balesetek elke-
rülése érdekében ne dob-
ják az úttestre, parkokba, 
zöldterületekre a fákat, 
hanem tegyék a közös 
gyűjtőhelyekre vagy a ku-
kák mellé a szemétszállí-
tás napján. Más típusú 
zöldhulladékot ne helyez-
zenek ki a fenyőfák mellé, 
mert a fenyőfa nem kom-
posztálható hulladék, 
ezért azt a komposztálha-
tó fa- és zöldhulladéktól 
elkülönítve kezelik.

Ha valaki azonban sze-
retné visszaforgatni a ter-
mészetbe a fenyőfáját kará-
csony után, az több lehető-
ség közül is választhat. Az 
egyik ilyen a mulcsolás, 
ami azt jelenti, hogy a 
törzsről levágott és össze-
aprított ágak a tűlevelekkel 
keverve kiváló talajtakarót 
adnak. A mulcs rendkívül 
jótékonyan hat a kertben: 
segít a föld hőmérsékleté-
nek szabályozásában és 
megvédi a növényeket a 
nagy hidegektől, miközben 
a vízveszteséget is csök-
kenti, de a legmegnyugta-
tóbb, hogy meggátolja a 
gaznövekedést.

QQ Nyilas H.

Újévi földönfutók
A szilveszteri tűzijáték a 
kutyáknak nem mulatság, 
hanem gyötrelem: számta-
lan négylábú válik földön-
futóvá ijedtében. A Sirius-
hoz szilveszter délutánja 
óta folyamatosan érkeznek 
a bejelentések az eltűnt ál-
latokról.

Böjtös Andrea, a Sirius 
Állat- és Természetvédelmi 
Alapítvány elnöke lapunk-
nak elmondta: sajnos, a szil-
veszteri tűzijátékozásra vo-
natkozó jogszabályokat nem 
tartják be a mulatozók, a 
durrogtatások már órákkal 
(van, ahol napokkal) koráb-
ban megkezdődtek, így sok 
kutya már azelőtt megszö-
kött, hogy a gazda gondos-
kodhatott volna a kutyus 
biztonságos elhelyezéséről.

– 31-én már öt óra körül jöt-
tek a bejelentések, hat órakor 
pedig két kutyát hoztak be. 
Szerencsére sikerült megta-
lálni a gazdájukat. Egy kö-
lyökkutya is érkezett hoz-
zánk, ő valószínűleg nem a 
petárdázás miatt kóborolt el. 
Elsején is két kutyust hoztak 
be, azóta szintén kettőt. Saj-
nos, még mindig vannak 
olyan kutyák, akikben nin-
csen chip – jegyezte meg And-
rea, akitől megtudtuk azt is: 
az egyik, Parkvárosban meg-
talált kistestű, idős kutyus 
Budaörsről menekült Érdre.

– Az első egy-két hétben 
még folyamatosan keresik a 
szilveszterkor megszökött 

kutyákat, és nemcsak Érd-
ről, hanem a környező tele-
pülésekről is kapunk híváso-
kat – tette hozzá.

Az alapítvány elnöke azt 
tanácsolja a kutyájukat ke-
reső gazdáknak, hogy állat-
orvosuk segítségével ellen-
őrizzék, hogy aktuálisak-e a 
kutya chipjének adatai. 

– Az oltási könyvben meg-
találjuk a chip számát – ez 
egy tizenöt jegyű kód –, ami-
nek ismeretében az állator-
vos utána tud nézni, helye-
sek-e a megadott adatok. 
Előfordulhat ugyanis, hogy a 
regisztrációt követően lakcí-
met, telefonszámot váltott a 

gazda – hívta fel a figyelmet 
Böjtös Andrea.

Sajnos az állatvédők azt 
tapasztalják, sok kutyát üt-
nek el ilyenkor az autók; Ér-
den és környékén is történt a 
napokban több ilyen eset. 
Ezért is tartják olyan fontos-
nak a megelőzést. – Nagyon 
sok állatbarát segítette 
ezekben a napokban a mun-
kánkat, odafigyelve a kóbor-
ló kutyákra, amit ezúton is 
köszönünk. Így több kutya 
azonnal hazakerülhetett a 
gazdájához, nem hozták be 
őket a menhelyre – zárta 
szavait az állatvédő.

QQ ÁdÁm

Ez a Parkvárosban megtalált kistestű, idős kutyus Budaörsről mene-
kült Érdre szilveszterkor

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGYMÓDSZER,HÁROMLÁNY–HARMINCKÉTNYELVVIZSGA!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással el-
kezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvta-
nulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát,
27 évesen mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy
felfedezésének érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta ugyanis
Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelvből szer-
zett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kre-
atív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz
nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosztá-
lyában egyedülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tettek középfo-
kú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív
Tananyagot használták. Figyelem, manapság gyakori,
hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök
fele nem veheti át diplomáját! A tananyag kidolgozója,

Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyaror-
szágon Három dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, mondat és a
hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt
a lányok eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartás-
ra, sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük
vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra. További in-
formáció az alábbi honlapon található, illetve az
előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan le-
het minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló,
aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít
egy idegen nyelvet.

Érden,

Budaörsön,

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor, 06-30/318-49-53
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Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland

Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd1+1+1 AKCIÓ -50%
1 db tananyag + 1 db online gyakorló

+ 1 db nyelvvizsga felkészítő
Csomagár: 55.970 Ft helyett most 27.990 Ft

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás,

egyéni tanulási tempó! Tananyagokmegtekinthetők
és 21 990 Ft-os egységáronmegvásárolhatók:

a Szepes Gyula Művelődési Központban (Alsó u.
9.) 2018. január 16-án (kedd)

és január 23-án (kedd) 17-19 óráig.

a Jókai Mór Művelődési Központban
(Szabadság út 26.) 2018. január 18-án (csütörtök)

és január 25-én (csütörtök) 17-19 óráig.

19helyi érték  | 2018. január 10. |

Enni adok doboz
Emlékeznek még a tavalyi jótékonysági akcióra, ami-
kor kabátokat helyezhettünk el köztéri fogasokon, 
amiket aztán a hajléktalanok és a rászorulók ingyen 
elvihettek? Hasonló kezdeményezésnek lehetünk ta-
núi, ezúttal viszont étellel kedveskedhetünk ember-
társainknak. Érden is elkészült az első „Enni adok –
enni kapok” szekrény a Balatoni út–Kövirózsa utca 
sarkánál található húsbolt oldalán, amit a lelkes ön-
kéntesek el is kezdtek feltölteni.

Az Enni adok ételdobo-
zok ötlete már évek óta je-
len van az országban, de 
nemrégiben a Re-Formáló 
Egyesület hivatalosan is 
felkarolta a kezdeménye-
zést, hogy minél több em-
berhez jusson el a gondola-
ta, és minél többen 
segíthessünk.

A doboz eg y 
65x59x39 cm-es, 
műanyagból ké-
szült, fém megerő-
sítésekkel felsze-
relt, vízálló szek-
rény, amibe bárki 
elhelyezhet élelmi-
szereket, amelye-
ket aztán a rászo-
rulók szabadon el-
vihetnek és elfo-
gyaszthatnak. Minden do-
bozhoz tartozik egy önkén-
tes csapat is, akik tisztán 
tartják a szekrényt, és na-
ponta legalább egyszer 
meglátogatják és ellenőr-
zik az ételeket. Ez lehet 
tartós élelmiszer, házi ké-
szítésű főtt étel, készétel, 
sütemény, gyümölcs, zöld-
ség, édesség vagy éppen 
pékáru. 

A szekrény megjelenését 
lelkesen fogadták az érdi-
ek, ezért akár bővülhet is 
az „enni adok dobozok” 

száma. Az önkéntesek már 
szervezik, hogy újabb szek-
rényt rakhassanak ki a vá-
rosban. Smudláné Faze-
kas Margit, az országos 
mozgalmat koordináló Re-
Formáló Egyesület elnöke 
szerint jól működik az érdi 

Enni adok szekrény, folya-
matosan érkeznek ételek, 
és el is fogy belőle. A követ-
kezőt Parkvárosban szeret-
nék elhelyezni, de még 
nincs meg a pontos hely. 
Smudláné Fazekas Margit 
hozzátette: egyelőre van 
elég önkéntes, de szívesen 
látnak bárkit a csapatban. 
Aki szeretne csatlakozni az 
mozgalomhoz, a Re-formá-
ló egyesület honlapján vagy 
közösségi oldalán felveheti 
velük a kapcsolatot.

QQ BNYH

Az első érdi „Enni adok – enni kapok” 
szekrény a Balatoni út–Kövirózsa utca 
sarkánál

Heti szeretetvendégség
Tavaszi meleg köszöntötte 
az idei első ételosztásra ér-
kezőket. A vasárnapi ebéd 
felszolgálásában dr. Aradsz-
ki András országgyűlési 
képviselő is segített.

Babgulyás, péksütemény, 
forró tea és lekváros bukta 
– ez várta a betérőket a Szo-
ciális Gondozó Központ és 
az egyházak közös ételosz-
tásán vasárnap. A téli sze-
zonban ez volt a hatodik, az 
idei esztendőben pedig az 
első alkalom.

A szeretetvendégséget a 
Magyar Kereszténydemok-
rata Szövetség szervezte, az 
Érdligeti Római Katolikus 
Plébánia, a KÉSZ, az Érdi 
Konzervatív Kör és a Katoli-
kus Szülők Érdi Egyesülete 
közreműködésével. Az ebéd 
mellett sok jó minőségű ru-
hából, cipőből válogathattak 
a rászorulók.

– Nagy öröm, hogy a hívek 
adományozó kedve felül-
múlta a várakozást, ugyan-
akkor szomorú, hogy még 
mindig szükség van az 
ilyenfajta támogatásra. Saj-
nos, mindig lesznek olyan 
emberek, akik különféle 
okok miatt nehéz élethely-
zetbe kerülnek, és akiken 
segítenünk kell. Köszönet 
illeti a Szociális Gondozó 
Központot, illetve az egyhá-
zakat, hogy áldozatos mun-
kájuknak köszönhetően 
megvalósul ez a téli ételosz-
tás – hangsúlyozta dr. 
Aradszki András, aki egy-
házközségi képviselőként 
maga is részt vett a vasár-
napi ételosztásban.

Az ebéd adagolásában, 
felszolgálásában több mint 
húszan segédkeztek január 
7-én. Van, aki rendszeresen 
részt vesz a heti szeretetven-
dégség lebonyolításában: 
Morzsik Attila évek óta főzi 
a vasárnapi ebédeket. Mint 
lapunknak elmondta, előző 
télen ötezer adagot főzött az 
érdi akció keretében, és idén 
is számos alkalommal készí-
tette ő a vasárnapi főtt ételt.

– Először egy hetvenlite-
res üstben főztünk száz em-
berre, most már rendszere-
sen négyszáz adagot készí-
tünk – mondta mosolyogva 
Morzsik Attila, akitől meg-
tudtuk azt is: január 14-én 
rizses hússal várják a beté-
rőket, az Érd-Parkvárosi 
Református Gyülekezet jó-
voltából.

Ahogy Paróczai Zoltán-
né, a Dr. Dizseri Tamás Ha-
bilitációs Központ vezetője, 

az ételosztás főszervezője 
elmondta, a négyszáz adag 
minden héten elfogy: mint-
egy 180 adagot ugyanis ház-
hoz szállítanak azoknak, 
akik egészségi állapotuk, il-
letve a távolság miatt nem 
tudnak eljönni. Ezen a télen 
már az egyházak is segíte-
nek a házhoz szállításban.

– Évről évre szélesebb a 
támogatottak köre. Nem-
csak idős, egyedülálló embe-
reknek, hanem kisgyerme-
kes családoknak is házhoz 
visszük az ételt: úgy tapasz-
taljuk, a gyerekes anyukák 
szégyellnek eljönni – tette 
hozzá Paróczai Zoltánné.

Január 21-én nem az 
Emma utcában, hanem a Ba-
latoni úton tartják az étel-
osztást, a park melletti hús-
boltnál, ahol Morzsik Attila 
látja vendégül csirkepapri-
kással az érkezőket.

QQ ÁdÁm K.

A vasárnapi ebéd felszolgálásában dr. Aradszki András országgyű-
lési képviselő is segített
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Szigetelőanyag kereskedés
biatorbágyi telephelyére
raktárosimunkára

kollégát keres.

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

70/774-7557
info@concordiatherm.t-online.hu
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Driving Mobile Media Innovation

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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Ipari kapuk szerelésével, szervizelésével
foglalkozó érdi telephellyel rendelkező

vállalkozásunk keres
AZONNALI KEZDÉSSEL

szakirányú végzettséggel

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK.

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

Előnyök az elbírálásnál:
� villanyszerelői-, műszerész- és/vagy
lakatos tapasztalat

� B kategóriás jogosítvány
� alapfokú angol nyelvtudás.

szerelő/szerviztechnikus kollégákat.
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Az Ercsiben található, japán tulajdonban lév autóalkatrész-gyártó
cég,a Musashi Hungary Ipari Kft. az alábbi pozíciókba keres
munkatársakat:

FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEKET KEZEL
OPERÁTOR ÉS GÉPBEÁLLÍTÓ

(folyamatos és 3 mszakos munkarendben)

AMIT KÍNÁLUNK

− Versenyképes fizetés

− Teljesítményalapú bónusz

− Cafetéria juttatás

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

− Ingyenes buszjárat több településrl
− Ingyenes munkaruházat és annak tisztíttatása

− Dolgozói jutalmazások

− Nyáron fagylalt, télen gyümölcs

− Minden hónap második munkanapján fizetés

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

− Céges rendezvények (családi nap, karácsonyi party)

ELVÁRÁSAINK

− Szakirányú fémmegmunkálással kapcsolatos szakmunkás végzettség vagy

hasonló területen szerzett munkatapasztalat

− Sikeres felvételi tesztek

− Terhelhetség, rugalmasság
− Méreszközök használatában való jártasság elny

JELENTKEZÉS

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

Musashi Hungary Ipari Kft.
2451 Ercsi, Ercsény út 1.
musashi@musashi.hu
http://www.musashi.hu
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Ha örökbe fogadná Zeuszt vagy Nandót, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Zeusz 7–8 év körüli, nagyter-
metű kan, rottweiler. Zeusz 
családi okok miatt került a 
menhelyre. Kertes házban élt 
fiatal kora óta egy macská-
val, akit nem bántott. Barát-
ságos, nyugodt természetű, 
érzékeny, idősödő kutyus.

Nando 1 év körüli, közepes 
termetű, emberbarát, vidám 
kan. Azonosító nélkül Érden 
találták, eleinte félénk volt, 
de hamar megnyugodott és 
aktív, kedves kutyus lett. Még 
nevelést, tanítást igényel, 
más kutyákkal jól megfér.

Csalás miatt keresik!
Az Érdi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya a 
13110/2573/2017. bűnügyi 
számon csalás bűntett elkö-
vetése miatt folytat nyomo-
zást ismeretlen tettes ellen.

Az ismeretlen férfi a ren-
delkezésre álló adatok sze-
rint 2017. december 16-án 11 
óra 40 perc és 12 óra 20 perc 
között Diósd, valamint Érd 
területén élő idős sértetteket 
azzal hívott fel telefonon, 
hogy családtagjuk gépkocsi-
val balesetet szenvedett és 
az okozott kárt a baleset 
helyszínén azonnal rendezni 
kell. A telefonáló azt kérte, 
hogy a lakásban lévő összes 
készpénzt és arany ékszert 
szedjék össze, amelyeket a 
későbbiek során átvesz tő-
lük. Az ismeretlen személy 
az egyik idős sértett házá-
nál megjelent, majd miután a 
nő nagyobb összegű kész-
pénzt és arany ékszereket 
adott át neki, a helyszínről 
távozott.

A férfi 35–40 év körüli, kö-
rülbelül 180 centiméter ma-
gas, 100 kilogramm testsú-
lyú, erős testalkatú, kerek 
arcú.

Az Érdi Rendőrkapitány-
ság kéri, hogy akik a grafi-
kán látható ismeretlen férfit 
felismerik vagy tartózkodási 
helyéről érdemleges infor-
mációval rendelkeznek, je-
lentkezzenek személyesen 
az Érdi Rendőrkapitánysá-
gon (Érd, Felső utca 4. szám), 
vagy hívják a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányság Tevé-
kenység-irányítási Központ-
ját a 06-1/236-2883-as tele-
fonszámon. Továbbá névte-
lenségük megőrzése mellett 
bejelentést tehetnek az in-
g yenesen h ívható a 
06/80/555-111-es „Telefonta-
nú” zöld számán vagy a 107-
es, 112-es központi segélyhí-
vó számok valamelyikén.

A Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság kéri a lakossá-
got, hogy az ilyen bűncselek-
mények elkerülése, megelő-
zése érdekében fogadják 
meg az alábbi tanácsokat:

Ne bízzanak meg a várat-
lanul jelentkező idegenek-
ben, akár telefonon, akár 
személyesen keresik meg 
önöket!

Soha ne adjanak át pénzt 
vagy más értéket idegenek 
számára!

A leggyakoribb színlelt okok:
Az unoka vagy hozzátar-

tozó balesetet szenvedett, az 
okozott károk rendezése mi-
att pénzre van szüksége.

Az unoka vagy hozzátar-
tozó kölcsönt vett fel, amit 
sürgősen vissza kell fizetni.

A hozzátartozó bajba ke-
rült, esetleg fogságban van, 
csak pénzért cserébe enge-
dik szabadon.

Figyelem! A csalók a bűn-
cselekmények elkövetésére 
felkészülnek, és a sértett bi-
zalmának elnyerése végett 
olyan valós információkat is 
közölhetnek, amelyek való-
ban a hozzátartozóhoz kap-
csolódnak.

 Forrás: police.hu
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NAPRA FORGÓ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.

MUNKALEHETŐSÉG
• Kertészeti, komissiózó munkatárs
(Szigetszentmiklós)

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)
• Ügyfél tájékoztató, takarító (Érd)
– Megváltozott munkaképességű munkavállalók
jelentkezését várjuk!

Érdeklődni munkanapokon a 06-20/366-39-93-as telefonszámon
lehet, vagy jelentkezését a kívántmunkakörmegnevezésével,

szakmai önéletrajzát csatolva
az oneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.

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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Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor sze-
relés, mosógép és mosogató-
gép bekötés. 70/642-75-26.
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LOMTALANÍTÁS A-Z-ig!
06-23-396-396, 06-20-318-4555

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 54
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REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 54
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 54
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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!

ÁLLÁST KÍNÁL

A J.S. LOGISTICS KFT.
ÉRDI IRODÁJÁBA KERES

MEGVÁLTOZOTT
MUNKAKÉPESSÉGŰ

HÖLGYET
TAKARÍTÓNŐI ÁLLÁSRA

HETI 20 ÓRÁBAN.

ÉVES, BEJELENTETT ÁLLÁS.
FIZETÉS: MINIMÁLBÉR ALAPJÁN.

Jelentkezni lehet emailben:
emese.kiss@jslogistics.eu

vagy telefonon:
+36 70 320 7084
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Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Fűtés- és szanitertechnikai,
szakkkkkereskedelmi cég az alábbi

munkakörökben keres munkaerőt
érdi munkahelyre:

Gépkocsivezetőt
(C kategóriás jogosítvvtvánnyal

– E kategória előny – és érvényes
GGGKKKIII kkkááárrrtttyyyttyááávvvaaalll)))
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Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.g g y
Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz

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

Épületgépész szakkkkkereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

Flottakezelőt keresünk törökbá-
linti irodaház flottacsapatába.
Elvárásaink: középfokú angol-
nyelvtudás, B kategóriás jogo-
sítvány, gépjárműjavításban
szerzett tapasztalat. Jelentkezni
a barbara.bodo@hu.iss-
world.com emalcímen lehet
fényképes önéletrajzzal.

Nemzetközi orvostechnikai esz-
közgyártó cég diósdi gyárába
mérési gyakorlattal rendelkező
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI munka-
társat keres. Fényképes önélet-
rajzot fizetési igény megjelölé-
ésével az
ag@biotech-medical.com email
címre várjuk.

Tűzifa telepre rakodói és sofőr
munkakörbe kollegát keresünk.
„B” kategóriás és targonca ke-
zelői jogosítvány szükséges. Ér-
deklődni: 06-70-222-8212
(8.00-15.00 közt munkanapo-
kon.)

Érdi székhelyű cégemhez jó han-
gulatú, fiatalos csapatomba ke-
resek 1 fő hidegburkolót és 1 fő
segédmunkást, kiemelt bére-
zéssel. 06-30-256-6053

Azonnali kezdéssel szakácsot ke-
resek napi menük elkészítésére,
érdi konyhára. Munkaidő és bé-
rezés megegyezés szerint. Tel.:
30/486-0800.

Építőiparban jártas segédmun-
kást és szakembert keresünk,
azonnali kezdéssel, Érd környé-
kéről. 06-20/49-38-38-7.
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Keressenminket a facebook-on:
facebook.com/erdiujsag.hu

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden munkásoknak, brigádok-
nak külön bejáratú, összkom-
fortos lakás kiadó. Kocsi beál-
lással. T: 06-23/367-922.

Tetőtéri szobák kiadók konyha és
fürdőszoba használattal,
50e+20e rezsi. 06-70-4093869

TELEK

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

Tárnokon üdülési telek kis házzal
3,8 millió Ft-ért eladó. 06-20/
263-1465.

KIADÓ INGATLAN

ÉRDEN hosszútávra kiadó 2 sze-
mélynek 1 szoba összekomfor-
tos lakás, külön mérőórákkal,
gépkocsibeállóval. 06-20-
9204261

AUTÓ/MOTOR

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 54
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VEGYES

Két heverő+1 ágy, jó állapotú in-
tarziás vitrin, háromajtós szek-
rény, új grillsütő, Karancs gáz-
tűzhely, nagy hősugárzó, toll-
párna, paplanok, ágyneműtar-
tó eladók. 06-23-365-991, 06-
30-5688942

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

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

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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VÁLLALKOZÁS

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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Vásárolok órákat, festményeket,
porcelánokat, hagyatékot, kitüntetést,

bizsut, ezüstöt, könyveket.

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

06-20/525-1211

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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SPIRITUÁLIS tanácsadásÁ
SSSOOORRRSSSEEELLLEEEMMMZZZÉÉÉSSS

06 70 288 9834
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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

Családi tanácsadó
rendel Érden.
Szigeti Krisztina
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06303836936 www.kapcsolaticoach.hu

Kőműves munkák, gipszkarton
szerelés, szigetelés, burkolás.
kisebb javítások. 06-30-393-
0228

Számítógépjavítás otthonában,
hétvégén is! Hálózatbeállítás,
telepítés, alkatrészcsere. Tel.:
06-30-9348-011

21apróhirdetés  | 2018. január 10. |
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Madárlátta edzőterem
2017 júniusában elköltözött edzőterméből az Érdi Box 
Klub, hiszen a magas bérleti díj mellett nem tudta fenn-
tartani azt az egyesület, ezért egy új helyiséget épített, 
ahol korszerű körülmények között készülhetnek az 
ÉBK ökölvívói.

A Nyitra utcai épületben 
már a költözés óta az építke-
zéssel párhuzamosan zajlot-
tak az edzések. Az átadón 
jelen volt Simó Károly alpol-
gármester (Fidesz–KDNP) 
és Erdei Zsolt, a Magyar 
Ökölvívó Szakszövetség el-
nöke is.

Dobrádi Zsolt, az ÉBK ve-
zetőedzője elmondta, bár 
nem tudták a saját maguk 
által szabott határidőre el-
készíteni a termet, hiszen az 
alapterület kicsi volt, így az 
épülethez hozzá kellett épí-
teni, de az építkezés során új 
ötleteik lettek, amelyeket 

meg is valósítottak. Hozzá-
tette: egy családias hangu-
latú termet sikerült létrehoz-
niuk, s minden eszköz ren-
delkezésre áll, ami egy ököl-
vívóteremhez szükséges. 
Hat bokszzsák, tükrök, a 
versenyszorítónál valamivel 
kisebb ring, valamint egy 
erősítő részleg is kialakítás-
ra került. Az emeleten két 
öltözőt is létrehoztak, ame-
lyeknél zuhanyzási lehető-
ség is van. Az új létesítmény 
kapcsán fontos volt még, 
hogy klimatizált, azaz télen 
fűthető, nyáron hűthető le-
gyen, hiszen az előző terem-

ben nem tudtak fűteni. Dob-
rádi Zsolt szerint egyedül 
annyi a „hiba”, hogy nem túl 
nagy terem, de egyszerre ti-
zenöt-húsz fővel kényelme-
sen tudnak dolgozni.

Erdei Zsolt, a MÖSZ idén 
áprilisban megválasztott el-
nöke az avatáson elmondta: 
az Érdi Box Klubban lehet 

látni, nem arra megy ki a já-
ték, hogy az ember megtölt-
se a zsebét, hanem azért csi-
nálják, mert szeretik a bu-
nyót és a szakszövetségnek 
ilyen emberekre van szüksé-
ge, akik tenni akarnak a ma-
gyar bokszért. Itt Érden a 
Dobrádi család szíve-lelke 
benne van ebben az edzőte-

remben. Erdei Zsolt bízik 
benne, hogy Érden olyan 
gyerekeket nevelnek, akik a 
későbbiekben világszínvo-
nalon fogják képviselni Ma-
gyarországot.

Az új termet saját költsé-
gén finanszírozta az Érdi 
Box Klub.

QQ D.B.

Csú csot döntöttek!
Minden eddiginél több, egészen pontosan 1330 részt-
vevővel rendezték meg az ÉRD Arénában a VI. Target 
Amatőr Kupa dartsversenyt.

Összesen 1260 férfi és 70 
női nevezést regisztráltak a 
szervezők az Érden első-
ként tartott viadalon. A ha-
gyományokhoz híven a Pro-
fi Darts Társaság (PDC) vi-
lágbajnoksága után meg-
tartott magyarországi ese-
mény ezúttal is megdöntöt-
te az eddigi rekordot, hi-
szen tavaly valamivel több 
mint ezer résztvevővel zaj-
lott le, míg idénre ez a szám 
háromszázzal emelkedett.

A kupa küzdelmeit T. Mé-
száros András polgármester 
nyitotta meg, majd az első 
profi magyar dartsverseny-
ző, Székely „Penge” Pál, a 
Steel Egyéni Magyar Bajnok-
ság győztese, illetve a Ma-
gyar Darts Liga döntőjének 
első helyezettje, Rucska Jó-
zsef vívott meg egymással: 
Székely 6:2-re verte ellenfe-

lét, megszerezve ezzel első 
címét profi karrierje során.

A 94 táblán, plusz a cen-
terpályán zajló amatőr ku-
pában a lebonyolítás értel-
mében egy vereség után a 
versenyzők a vigaszágra 
kerültek, s ha ott is kikap-
tak, csak akkor búcsúztak 
a sorozattól.

– A helyszín tökéletes, és 
ha tudjuk, milyen fejleszté-
sek lesznek ebben a komp-
lexumban, akkor, ha mi 

még nőnénk, akkor is ki 
fogjuk tudni szolgálni a já-
tékosokat – mondta Zie-
genhám Medárd, a torna 
főszervezője, aki megkö-
szönte a város önkormány-
zatának és az ÉRD Aréná-
nak, hogy ilyen csodálatos 
helyszínen rendezhették 
meg a versenyt.

QQ Domonkos

A t  ollas érdi honosítójára emlékeztek
A 2017 januárjában elhunyt 
Petrovits Sándorra emlé-
kezett a róla elnevezett 
versennyel az Érdi VSE tol-
laslabda szakosztálya és a 
Batthyány Sportiskolai Ál-
talános Iskola az intéz-
mény tornacsarnokában.

Rekordlétszámot hozott a 
Petrovits Sándor-emlékver-
seny, hiszen 66 férfi és 38 női 
nevezés érkezett a 11 kate-
góriára. A december 27-ei 
versenyt megelőzően Tinka 
Lajos, az Érdi VSE edzője, a 
Batthyány testnevelője idéz-
te fel Petrovits Sándorról 
emlékeit, kiemelve, hogy Ér-
den Sanyi bácsi honosította 
meg a tollaslabdázást, pél-
daértékű edzői munkáját 
nemcsak a diákolimpiai és a 
szövetség által szervezett 
versenyeken elért eredmé-
nyek jellemezték, hanem az 
a mérhetetlen mindennapi 
alázat, amit tanúsított és át-
adott tanítványainak.

Ezt követően Petrovits 
Sándor talán legismertebb 
tanítványa, a 2016-ban a riói 
olimpiát is megjárt Sárosi 
Laura vette át a szót. Az 
Érdi VSE-ben nevelkedő 
sportoló elmondta, nagyon 
örül, hogy ilyen nagy lét-
számban vesznek részt a 
versenyen, mert számára na-
gyon fontos Sanyi bácsi em-
léke. Megemlítette: éveken át 
Petrovits Sándorral edzettek 
testvéreivel, s reméli, ebből a 
versenyből hagyomány lesz. 
Sárosi Laura hozzátette: jó 
érzés visszatérnie abba a te-

rembe, ahol elkezdte a pálya-
futását, innen van egy út az 
olimpiáig, reméli, ez sok gye-
reknek sikerül még.

A beszédek után kilenc pá-
lyán kezdődtek meg a mér-
kőzések. A legnépszerűbb 
versenyszám a nyílt A-kate-
gória volt, a nőknél nyolcan, 
a férfiaknál 22-en verseng-
tek.

Az U9-es lányoknál Szabó 
Sára győzött, a fiúknál pe-
dig Pető Balázs játszma-
veszteség nélkül lett arany-
érmes. Az U11-eseknél a 
Szabó Zsófi játékára nem 
volt ellenszere a riválisok-
nak, s ő sem vesztett szettet, 
ahogy a fiúknál Horváth Le-
vente sem. Az U13-as kor-
osztályban Csányi Zoé csak 
az ezüstérmes Villás Vivien 
ellen nyert 2:1-re, többi mecs-

csén 2:0-ra verte ellenfeleit. 
A fiúknál Horváth Csanád 
állhatott a dobogó legmaga-
sabb fokára. A „legidősebb” 
utánpótlás-korosztályban, 
az U15-ösöknél Wang Ou 
Yang és Torba Katica nya-
kába került az aranyérem.

A nyílt A-kategóriát Sáro-
si Laura öccse, Ármin nyer-
te, Kis Kasza Miklóst meg-
előzve – az első két helyezett 
egyaránt utánpótláskorú 
versenyző, így különösen fé-
nyesen csillognak az érmek 
a felnőttek mezőnyében. A 
hölgyeknél Szirmai Ágnes 
végzett az élen, Szalai Vivi-
en, Bugyenszki Adrienn és 
Boros Boglárka előtt. A 
nyílt B-kategóriában a nők-
nél Pető Ildikó győzött, míg 
a férfiaknál Szabó Norbert 
lett az első. Q Domi

Erdei Zsolt MÖSZ-elnök is jelen volt az érdi bokszklub teremavatóján  (Fotó: Irmai Zsófia)

Az olimpikon Sárosi Laura is részt vett nevelőedzője emlékversenyén

Több mint kétezer érdeklődővel és 1330 versenyzővel rendeztek 
dartsversenyt az Arénában  (Fotó: Balogh István)
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Hat edzőmeccs
A szokásos, martfűi edzőtáborral kezdi meg a felkészülést a már-
cius 3-án, a Pénzügyőr vendégeként induló tavaszi idényre az 
NB III Nyugati csoportjában második helyezett Érdi VSE.
Limperger Zsolt együttese a martfűi edzőtábor utolsó napján 
játssza első edzőmeccsét, amikor a Merkantil Bank Liga NB II tize-
dik helyén álló Szolnoki MÁV FC vendégeként lép pályára. Ezt 
követően további öt meccset játszanak Kertész Ferencék: január 
27-én az NB III-as Balassagyarmati VSE-t, február 3-án a Tiszaúj-
várost, február 11-én a másodosztályú Budaörsöt fogadják, majd 
február 18-án az ugyancsak NB II-es Ceglédhez látogatnak, vé-
gül február 24-én a harmadosztályú Tiszakécske érkezik az Ercsi 
útra. n D.B.

Sakk villámverseny
Az Érdi VSE sakk szakosztálya megrendezi a 2018. évi első schnell 
sakkversenyét Érdi VSE sporttelepén (Érd, Ercsi u. 34.). A verseny 
időpontja 2018. január 21. vasárnap 9.50 órától kb. 14.30 óráig.
A lebonyolítás svájci rendszerben történik, 7 fordulóval. A mér-
kőzések gondolkodási ideje 2 x 5 perc plusz lépésenként 5 má-
sodperc bónuszidő. Egy mérkőzés maximális ideje 30 perc. He-
lyezések eldöntése: pontszám, Buchholz érték, Berger érték, 
sorsolás.
Nevezni a 06-20-508-9637-es telefonszámon, a sakkpeti@gmail.
com e-mail címen, illetve személyesen lehet. Nevezést 24 ver-
senyzőig fogadnak el a szervezők, 2018. január 19-én 18.00 órá-
ig, illetve, ha nem telt be a létszám, személyesen a helyszínen, 
2018. január 21-én 9.40 óráig. Az első forduló sorsolása 9 óra 55 
perckor lesz a jelenlevők részvételével. Nevezési díj 500 Ft/fő.
Díjazás: 1–3. helyezett: érem és könyvutalvány; legjobb ifjúsági 
versenyző: sakk-könyv; legjobb női versenyző: sakk-könyv.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

RÖVIDPÁLYA

Győ ztes évzárás  
Kisvárdán
Hatgólos, 27–21-es győzelmet aratott a K&H női kézilab-
daliga kilencedik fordulójában a Kisvárda Master Good 
SE vendégeként az ÉRD.

Míg a mérkőzés kezdetén 
Orbán Adrienn és Samira 
Rocha szélről bevették Ja
nurik Kinga kapuját, addig 
a túloldalon Triffa Ágnes az 
első négy érdi kísérletet 
egyaránt hárította.

Ez viszont nem szegte 
kedvét az érdieknek, Kisfa
ludy Anett szépített, Kiss 
Nikolett pedig egyenlített, s 
ahogy a kapuban Janurik 
Kinga is egyre többször ta-
lálkozott a labdával, úgy 
nőtt az ÉRD előnye, amely 
egy 6–1-es szériával, 10–5-re 
lépett meg. Ezután a szüne-

tig hiába volt tíz védése a ha-
zaiak kapusának, Janurik 
tizenkétszer hárította a vár-
dai lövéseket, s támadásban 
is remekeltek az érdiek, így 
a félidőben majdnem tíz gól-
lal vezettek (9–18).

A fordulás után úgy tűnt, 
kiütés lesz belőle, de 20–9-es 
vendégvezetés után egy 8–2-
es hazai rohammal viszony-
lagosan szoros eredménnyel, 
22–17-es érdi vezetéssel for-
dultak a hajrára a felek.

Triscsuk Krisztináék 
azonban nem tudták ledol-
gozni a hátrányt, így az ÉRD 

az első néhány percet leszá-
mítva a mérkőzést végig kéz-
ben tartva igazolta a papír-
formát, s 27–21-re nyert a 
2017-es év utolsó mérkőzésén.

– Nagyon készültünk a ta-
lálkozóra, hiszen tudtuk, 
hogy egy remek ellenfél ellen 
lépünk pályára. Mondtam a 
lányoknak, ahogy szépül itt a 
létesítmény, úgy erősödik az 
ellenfél csapata is. Sportsze-
rű, jó hangulatú mérkőzés 
volt, ezt köszönjük a Kisvár-
dának. Sok sikert nekik! Sa-
ját csapatommal és a mérkő-
zéssel elégedett vagyok, hi-
szen fegyelmezett és lelkes 

játékkal hozták a lányok ezt 
a meccset, kívánom nekik, 
hogy így folytassák 2018-ban 
is – értékelt Szabó Edina, az 
ÉRD vezetőedzője, aki ké-
sőbb újságírói kérdésre el-
mondta, Tóth Gabriella a 
napokban belázasodott, 
ezért nem kapott lehetőséget 
korábbi együttese ellen.

– Nagyon készültünk erre 
a meccsre, itt nem olyan 
könnyű nyerni, nincsenek 
könnyű meccsek, de az első 
félidőt nagyon jól zártuk le, 
minden jól működött, a véde-
kezés és a lerohanás is. A 
kapusok nagyon jól védtek. 

A második félidőben leapadt 
az előnyünk, de ettól függet-
lenül büszke vagyok a csa-
patra, mert nagyon jól együtt 
voltunk és csapatként mű-
ködve végigküzdöttük a 
meccset – mondta a három 
gólt szerző érdi beálló, Kis-
faludy Anett.

Az ÉRD legközelebb janu-
ár 12-én, pénteken 20.30-kor 
lép pályára 2018 első mecs-
csén, amikor a GVM-Europe 
Vác vendége lesz. A tizen-
egyedik fordulóban tartott 
mérkőzést az M4 Sport élő-
ben közvetíti.

Qn Domonkos

KISVÁRDA MASTER GOOD SE–ÉRD 21–27 (9–18)
Kisvárda, 1000 néző. V: Bíró Á., Kiss O.
ÉRD: JANURIK – Krpez Slezák 6 (1), Kiss N. 1, Roberts 1, KISFALUDY 3, 
SIGNATÉ 4, Gávai 1. Csere: FOGGEA (kapus), SZABÓ L. 4 (1), A. Bula-
tovics 1, M. González 1, C. Lassource 2, Klivinyi 3. Vezetőedző: Szabó 
Edina
Kiállítások: 4, ill. 6 perc, Hétméteresek: 7/6, ill. 4/3

A remek évzárásnak méltán örülhettek az érdi lányok  (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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Torrente nyerte a 2018 perc röplabdát
A Torrente vegyes röplabdacsapata nyerte a jubileumi, 
tizedik alkalommal rendezett maratoni, az adott év-
számnak megfelelő perchosszúságú röplabdatornát, 
amelyet a Batthyány Sportiskolai Általános Iskolában 
rendezett a Delta RSE Érd.

Január 5-én, éjfélkor T. 
Mészáros András polgár-
mester köszöntője után in-
dult útjára a labda a 2018 
perc röplabda, a Röplabdá-
zás ünnepe elnevezésű ren-
dezvényen a Batthyányban, 
ahol tizennyolc csapat küz-
dött meg egymással.

A vegyesröplabda szabá-
lyai szerint zajló verseny 

mérkőzései két nyert szet-
tig tartottak. A három, hat-
csapatos csoportból az 
első két helyezett az első 
hat helyért rendezett hely-
osztón, a csoportok harma-
dik és negyedik helyezett-
jei a hetedik helyért, az 
ötödik és hatodikak pedig 
a tizenharmadik helyért 
viaskodtak.

A torna győztese végül az 
a Torrente lett, amely már 
negyedik alkalommal vesz 
részt a viadalon, tavaly is az 
élmezőnyben végzett, a 
2016-os versenyen pedig a 
Gépállat SC mögött második 
lett. A Torrente a C-csoport-
ban mind az öt mérkőzését 
megnyerte, impozáns, +89-
es pontkülönbséggel.

Aztán a helyosztók során 
a Szalai Tamás vezette Tor-
rente első három meccsét 
ugyancsak megnyerte, majd 
negyedik mérkőzésén 1:1-es 
szettaránnyal, de pontkü-

lönbséggel kikapott, majd az 
utolsó, mindent eldöntő ta-
lálkozóját a címvédő Ádi és a 
Mókusokkal vívta, s miután 
1:1-gyel, több szerzett pont-
tal megnyerte a meccset, 
tornagyőztes lett!

Az első helyezett a ma-
gyar szenior válogatott ellen 
is pályára léphetett. A Széll 
Mártából, Lengyel Gabriel-
lából, Rácz Mártából, Gazsi 
Péterből, Botyánszki Já-
nosból és Kovács Attilából 
álló szenior csapat alaposan 
bekezdett, 16:6-ra vezetett 
az első játszmában, de a Tor-

rente zsinórban 12 (!) nyitást 
hozott, s 19:16-ra fordított, 
végül 25:22-re hozta az első 
játszmát. A másodikban pe-
dig már nem is engedte ki 
kezéből a vezetést, s így a 
gálameccset is megnyerte.

Az eredményhirdetésen a 
harmadik helyezett Ádi és a 
Mókusoknak Simó Károly al-
polgármester (Fidesz–
KDNP), az ezüstérmes Toba-
gói Pingvineknek Sárfalvi 
Péter nemzeti utánpótlás-ne-
velésért és sportkapcsolato-
kért felelős helyettes államtit-
kár, a tornagyőztes Torrenté-
nek pedig dr. Simicskó Ist-
ván honvédelmi miniszter 
adta át a díjakat. A legjobb női 
játékos a bronzérmes Ádi és a 
Mókusokból Ördög Rita lett, 
a legjobb férfi játékos pedig a 
Tobagói Pingvinektől Tum-
pech Ádám. A legjobb érdi női 
játékosnak a Delta tagjaiból 
álló, „Átok rátok, Szénhidrá-
tok” nevet viselő csapatból 
Laub Reginát, a legjobb érdi 
férfi játékosnak Selmeczi Ma-
nót választották. A legidő-
sebb játékosnak járó különdí-
jat a 73 éves Mészáros József 
kapta. n Domonkos

Érd  első babái
Új év, új élet – van olyan család, ahol ez a szólás szó sze-
rint érvényes: ott, ahol egy újszülött jött a világra. Cik-
künkben az újévi érdi babákat mutatjuk be.

Major Laura 58 centiméter-
rel és 3500 grammal született 
2018. január 1-jén 18.42-kor a 
Szent Imre Kórházban, szülei, 
Major-Garancsi Andrea és 
Major Gábor legnagyobb örö-
mére és boldogságára. Laura 
a várandósság 41. hetén szüle-
tett, természetes úton. Az 
édesanya és kislánya is jól 
vannak, múlt csütörtökön már 
elhagyhatták a kórházat is. Az 
Érd-Ófaluban lakó házaspár-
nak Laura az első gyermeke.

Domschitz Dominik ja-
nuár 2-án hajnali 4 órakor 
született, az Újtelepen élő 
Domschitz család harma-
dik gyermekeként; nővérei 
tizenkét és öt esztendő-
sek. Ahogy a boldog kis-
mama, Noémi elmondta, 
Dominik villámgyorsa-
sággal jött a világra. A 
kisfiú természetes úton 
született, 3330 grammal 
és 54 centiméterrel, erős, 
egészséges baba.

– A nővérei egyelőre is-
merkednek Dominikkal, és 
már most odavannak érte: 
felajánlották segítségüket 
nemcsak a fürdetéshez, de a 
használt pelenkák kidobá-
sához is – mondta mosolyog-
va az édesanya.

Január 2-án 11 óra 52 perc-
kor a budapesti Honvédkór-
házban született Jenei Pat-
rik. A kicsi a terhesség 39. 
hetében császármetszéssel 
jött a világra, 3450 grammal 
és 54 centiméteres hosszú-
sággal. Bátyja, Balázs na-
gyon várta az érkezését. Az 
édesanyja, Eszter elmondása 

szerint a várandósság ese-
ménymentesen zajlott, min-
den rendben volt. Az orvosok 
tanácsára döntöttek a csá-

szármetszés mellett, mivel a 
nagyobbik fiú, Balázs is művi 
úton született.

Munkatársainktól

Tizennyolc csapat kétszáz játékosa 90 meccset játszott a röplabda ünnepén  (Fotó: Müller Zoltán)

Major Laura 58 centiméterrel és 3500 grammal született 2018. január 1-jén

Domschitz Dominik január 2-án hajnali 4 órakor született Jenei Patrik január 2-án 11 óra 52 perckor jött a világra
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vannak, múlt csütörtökön már 
elhagyhatták a kórházat is. Az 
Érd-Ófaluban lakó házaspár-
nak Laura az első gyermeke.

Domschitz Dominik ja-
nuár 2-án hajnali 4 órakor 
született, az Újtelepen élő 
Domschitz család harma-
dik gyermekeként; nővérei 
tizenkét és öt esztendő-
sek. Ahogy a boldog kis-
mama, Noémi elmondta, 
Dominik villámgyorsa-
sággal jött a világra. A 
kisfiú természetes úton 
született, 3330 grammal 
és 54 centiméterrel, erős, 
egészséges baba.

– A nővérei egyelőre is-
merkednek Dominikkal, és 
már most odavannak érte: 
felajánlották segítségüket 
nemcsak a fürdetéshez, de a 
használt pelenkák kidobá-
sához is – mondta mosolyog-
va az édesanya.

Január 2-án 11 óra 52 perc-
kor a budapesti Honvédkór-
házban született Jenei Pat-
rik. A kicsi a terhesség 39. 
hetében császármetszéssel 
jött a világra, 3450 grammal 
és 54 centiméteres hosszú-
sággal. Bátyja, Balázs na-
gyon várta az érkezését. Az 
édesanyja, Eszter elmondása 

szerint a várandósság ese-
ménymentesen zajlott, min-
den rendben volt. Az orvosok 
tanácsára döntöttek a csá-

szármetszés mellett, mivel a 
nagyobbik fiú, Balázs is művi 
úton született.

Munkatársainktól

Tizennyolc csapat kétszáz játékosa 90 meccset játszott a röplabda ünnepén  (Fotó: Müller Zoltán)

Major Laura 58 centiméterrel és 3500 grammal született 2018. január 1-jén

Domschitz Dominik január 2-án hajnali 4 órakor született Jenei Patrik január 2-án 11 óra 52 perckor jött a világra


