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„Meg szeretném csinálni – ha így állok neki, az már jó”
Interjú Együd Károly fafaragóval n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 2. szám    2018. január 17.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Kez dődik az utcanévtáblák cseréje
Fémre cserélik a régi műanyag utca-

névtáblákat Érd egész területén. Az új, 
fóliabevonatos fémtáblák szerelését a 
héten megkezdte az ÉKFI, a munkála-
tok legalább két hónapig tartanak. Mé-
száros Mihály intézményvezetőtől 
megtudtuk, munkatársai Parkváros 
felső részén és Ófaluban kezdik a fel-
helyezést, és haladnak két irányból a 
város közepe felé. Az új táblák jóval 
tartósabbak lesznek; mint dr. Bács Ist-
ván alpolgármestertől megtudtuk, a 
festék gyártója tizenöt év garanciát 
vállalt a termékre. – Egyelőre a keríté-
seken lévő táblákat cseréljük le. Emel-
lett átfóliáztattuk a város belépőpont-
jain található üdvözlőtáblákat. Terve-
ink szerint még az idén megújítjuk a 
tartóoszlopokban lévő utcanévtáblá-
kat is – tette hozzá Bács István, aki 
hangsúlyozta azt is: a házszámok fel-
szerelése az ingatlantulajdonosok jog-
szabályban előírt kötelessége – aki ezt 
elmulasztja, közigazgatási bírsággal 
sújtható. n 7. oldal

Elindult az új Életfa tréning

Idén is elindította a sajátos nevelési igényű gyerme
ket nevelő szülőknek szóló élményfeldolgozó tré
ningjét az Életfa Csoport Egyesület. A térítésmentes 
tanfolyamot idén kezdő és haladó csoportban is 
meghirdették.  n 3. oldal

Takarékos városi költségvetés

Az üzemeltetést illetően továbbra is az a feladatunk, 
hogy minden fillérre odafigyelve tudjunk minél több 
lehetőséget biztosítani az érdieknek – mondta el T. 
Mészáros András a múlt szerdai polgármesteri sajtótá
jékoztatón.  n 7. oldal

Új képzések felnőtteknek

Ingyenes szakmai képzések indulnak február elsején 
az Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimná
ziuma és Szakközépiskolájában, alapfokú iskolai vég
zettséggel, érettségivel és már meglévő szakképesí
téssel rendelkezők számára.  n 18. oldal
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Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Élm ényfeldolgozás és közösségépítés
Idén is elindította a sajátos nevelési igényű gyermeket 
nevelő szülőknek szóló élményfeldolgozó tréningjét az 
Életfa Csoport Egyesület. A térítésmentes tanfolyamot 
idén kezdő és haladó csoportban is meghirdették.

Hatalmas öröm, amikor 
kisbaba érkezik a családba. 
És hatalmas sokk, amikor 
kiderül: valami nem stim
mel, a kicsi nem megfelelően 
fejlődik. Ezt az élményt, il
letve a kialakuló élethelyze
tet gyakran nagyon nehéz 
elfogadni, feldolgozni. Eb
ben segítenek az Életfa által 
szervezett, szakember által 
vezetett kiscsoportos, zárt 
beszélgetések. A szülők – ál
talában édesanyák – meg
osztják egymással, hogyan 
fogadták ők, illetve a tágabb 
család a sérült gyermeket, 
hogyan tudnak megfelelni 
ennyi szerepelvárásnak, ho
gyan változik a kapcsolat

rendszerük, hogyan hat ez 
az élethelyzet az apára, a 
testvérekre.

A program tavaly indult, 
és most folytatódik, kezdő 
és haladó turnusokban. A 
beszélgetések során a részt
vevők megtapasztalhatják, 
hogy nincsenek egyedül. 
Példát, erőt kapnak, megol
dástípusok is kirajzolódhat
nak előttük a tekintetben, 
hogyan lehet jobban beosz
tani az energiát, időt, meg
őrizni a női és a társadalmi 
szerepet is, hiszen nagyon 
fontos a család egységben 
tartása is – tudtuk meg dr. 
Pintér Gábor főiskolai ta
nártól, aki évtizedek óta ok

tat konduktorokat a Pető In
tézetben, és vezet szülők 
körében hasonló tanfolya
mokat.

Azok, akik részt vettek a 
tavaly januárban indult tré
ningen, most jelentkezhettek 
a folytatásra: a haladó cso
portban már nem csupán az 
élményfeldolgozáson van a 
hangsúly, hanem a közösség
építésen is, hiszen olyan 
módszereket is elsajátíthat
nak az édesanyák, amelyek
kel segíthetnek másoknak – 
hangsúlyozta Pintér Gábor.

A különleges tréning az 
Életfa Csoport Egyesület 
szervezésében valósulhat 
meg, a Fogyatékos Szemé
lyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit Kft. tá
mogatásával – tudtuk meg 
Ömböli Ágnestől, az egye
sület elnökségi tagjától.

– Tizenöt anyuka vesz 
részt a tréningen, ahogy ta
valy is. Akik a 2017es cso
port tagjai voltak, zömmel 
idén is jelentkeztek a prog
ramba, ebből is látszik, 
mennyire népszerű – mond
ta Ömböli Ágnes, hozzátéve: 
a havonta egy alkalommal 
– hétfőn – megrendezett, 
négy egymásra épülő be
szélgetésből álló tréningre 
még lehet jelentkezni, de 
csak az Életfa Csoport szü
lői közösségébe tartozó ta
goknak.

– „Külsősöket” korlátozott 
számban tudunk csak fogad
ni: a Móra iskola szülői kö
zösségében is meghirdettük 

ezeket az alkalmakat, és on
nan is érkezett hozzánk egy 
anyuka – tette hozzá Ágnes.

Hogy miért hasznos és 
népszerű ez a tanfolyam, azt 
az egyik édesanya így fogal
mazta meg: feltöltődést 
nyújt, hiszen megoszthatjuk 
egymással a gondjainkat.

QQ ÁdÁm Katalin

INFOBOX
Az Életfa Csoport Egyesület 
honlapja:  
http://www.eletfacsoport.hu
Életfa közösségi tér:  
https://www.facebook.com/
groups/102234680317856/

A beszélgetések során a résztvevők megtapasztalhatják, hogy nincsenek egyedül
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A boldog fafaragó 
Él Érden egy boldog ember, aki fiatalon megtalálta a 
hivatását és élete párját, amióta pedig nyugdíjas, a szí-
ve s lelke szerinti elfoglaltságát is. Kezei alól került ki 
többek között az ófalusi artézi kút makettje, de ő készí-
tette az Éltető Értékeinkért Egyesület jurtáját, és nagy 
költőink verseit is ő ültette át rovásírásba. Évtizedekig 
modellezett, bútort készített, az utóbbi években pedig 
farag, saját és mások örömére. Együd Károllyal beszél-
gettünk.

n  ÁdÁm Katalin

– A műhelyében beszél-
getünk, a január eleji nagy-
takarítás után. A hatalmas 
asztalon megkezdett és be-
fejezett alkotások: sulyok, 
kisszék, edényalátét, tálca, 
szalvétatartó… Kinek készíti 
ezt a sok mindent? Saját ma-
gának vagy eladásra?

– Soha nem adok el senki-
nek semmit. Magamnak csi-
nálom vagy ajándékba.

– Hány órát foglalkozik 
egy nap faragással?

– Ha nekiülök, három-
négy órát is faragok egyfoly-
tában. Szinte mindennap fa-
ragok. És persze meg is kell 
tervezni és elő kell rajzolni a 
mintát. Ami megtetszik, azt 

lemásolom. Ezt itt például 
egy település honlapjának 
hátterében láttam, ez a má-
sik pedig subaminta. Nézze, 
ebből a fából korlát lesz, az 
pedig az új fürdőszobaajtó 
anyaga. Amit pedig itt lát, 
az egy citera darabja. Ezt 
nem én készítem, csak a dí-
szítést vésem rá. Egyébként 
én fűrészelem, esztergálom 

a fát is, amit bármire fel-
használok.

– Pedig nem asztalos és 
nem is fafaragó a szakmája, 
hanem esztergályos… Me-
sélne a gyerek- és fiatalkorá-
ról? Miért ezt a szakmát vá-
lasztotta?

– 1951-ben születtem, Bu-
dapesten nőttem fel a hú-
gommal a VII. kerületben, a 
Verseny áruház környékén, 
oda jártam iskolába is. Édes-
anyám szövőnő volt, édes-
apám katona. Negyvenöt 
éves volt, mikor meghalt, ak-
kor már őrnagy volt.

– Édesapja hogyan élte 
meg 1956-ot?

– Ahogy emlékszem, nem 
történt vele semmi különös. 

Távírász volt egyébként. Bár 
még kicsi voltam, vannak 
emlékeim arról az időről. A 
Síp utcai házunkban függő-
folyosó volt mindkét emele-
ten, onnan nyíltak a lakások. 
Mi pont a kapuval szemben 
laktunk, az első emeleten, és 
átéltük, hogy az egyik kato-
na nem kifelé, hanem befelé 
lőtt. A szomszéd nénit úgy 

kellett bevinni a folyosóról, 
nehogy eltalálják. Visszatér-
ve édesapámra, később so-
sem mesélt arról, hogy bár-
milyen szerepet is betöltött 
volna ’56-ban, vagy bármi-
lyen bántalom érte volna. 
Ami engem illet, szakmun-
kásképzőbe jártam, eszter-
gályosnak tanultam, és 
1970-ben mentem esti szak-
középiskolába, és tettem le 
az érettségit.

– Mi motiválta, hogy 
esztergályosként leérettsé-
gizzen?

– A feleségem egyetemet 
végzett, jobban mondva mi-
kor megismerkedtünk, még 
tanult, közgazdásznak. Ő is 
mindig mondogatta, hogyha 
tehetem, tanuljak. Próbált 
rávenni az egyetemre is, 
vagy legalább a főiskolára, 
de én az előkészítőnél meg-
álltam.

– Jobban szerette a kétke-
zi munkát, mint a tanulást?

– Sokkal! Pedig nagyon 
szeretek olvasni, ki se lát-
szom a sok könyvből. Fiata-

labb koromban mindig le-
foglalt a munka, a család, 
nem igazán érdeklődtem 
más iránt. 2009-ben kapcso-
latba kerültem az akkor ala-
kult Magyarok Szövetségé-
vel, és elkezdtem foglalkoz-
ni a magyarsággal: a nép-
művészetével, eredetével, 
történelmével. E témában 
rengeteget olvasok, előadá-

sokat hallgatok. Ekkor is-
merkedtem meg a székely–
magyar rovásírással, amit 
azóta is szenvedélyesen mű-
velek: több magyar verses-
kötetet átírtam már rovásba 
a magam gyönyörűségére 
(Petőfi, Vörösmarty összes 
művei).

– Hol dolgozott?

– Évtizedeket töltöttem 
az Olajtervnél, ahol olajipari 
üzemeket terveztek. Ezek-
nek készítettem a modelljét, 
általában 1:33 arányban, fel-
tüntetve minden szerel-
vényt. Akkoriban még nem 
létezett a számítógépes 3D-s 
modellezés. Előtte a Vegy-
tervnél esztergáltam min-
denféle fémet, műanyagot, 
fát, azt is nagyon szerettem. 
Ott ismertem meg a felesége-
met is, akivel 48 éve élünk 
együtt. Egy fiunk és egy lá-
nyunk született.

– Nem volt kellemetlen 
egy szakmunkás fiúnak egy 
egyetemista lánynak udva-
rolnia?

– Engem nem az érdekelt, 
hogy egyetemet végzett, ha-
nem a szépsége! Őt sem za-
varta ez az iskolázottságbeli 
különbség. A szüleivel is 
kedveltük egymást, így ösz-
szeházasodunk, és közel öt-
ven éve élünk együtt.

– Tervezik már az arany-
lakodalmat?

– Nem. Minek az? Nyugdí-
jasok vagyunk, egyik nap 
olyan, mint a másik, igaz, van 
tennivalónk bőven. Én fara-
gok, a feleségem pedig szen-
vedélyesen kertészkedik.

– A munkájára visszatér-
ve, említette az Olajtervet. 
Volt munkája a 3D technoló-
gia megjelenése után is?

– Akkor már sokkal ki-
sebb volt az igény a modelle-
zésre, de mindig adódott va-
lami. Egyébként nem csak 
modellezéssel foglalkoztam. 
Miután 2000-ben megszűnt a 
munkahelyem, saját vállal-
kozásban irodai bútorokat, 
reklámtáblákat, ajtófelirato-
kat készítettem. Aztán négy 
éve nyugdíjba mentem, de a 
megkeresések tovább érkez-
tek. Készítettem itthon mo-
dellt többek közt német cé-
geknek és több magyar meg-
rendelőnek is. 

– Itthon, saját magának is 
készít bútorokat?

– Hogyne! A lakás összes 
bútorát én készítettem, egy 
kivételével: ami egy har-
mincéves korunkban vásá-
rolt szekrénysor. Ezt azóta 
kiegészítettem, átalakítot-
tam egy kicsikét, de még 

Az Éltető Értékeinkért Egyesület jurtája is az ő munkája

Együd Károly megtalálta önmagát a faragásban
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mindig nagyon tetszik, 
eszemben sincs lecserélni. A 
lányomnak és a fiamnak is 
készítettem ágyat, és kony-
habútort a feleségemnek.

– Mióta farag?

– Csak négy éve. Szeret-
tem volna korábban is, de 
nem ment. Akárhogy próbál-
koztam, nem sikerült. Min-
dig azt éreztem, hogy „még 
nincs itt az ideje”. Most már 
tudom: nem olyan késsel dol-
goztam, mint kellett volna.

– Mi lett volna az első al-
kotása?

– Nem tudom. Semmi. 
Csak egy vonal. De az sem 
sikerült. Nem bántam, ott 
volt helyette az esztergálás. 
Együtt dolgoztam egy aszta-
los barátommal, Simonváros 

Bélával, vele készítettük a 
sóskúti kettős keresztet. 
Nagy terveink voltak, sokat 
beszélgettünk arról, mi min-
dent kellene készíteni, fa-
ragni, csakhogy szegény 
meghalt. Az ő emlékére állí-
tottunk egy kopjafát, ame-
lyen megemlékeztünk még 
két előzőleg elhunyt tár-
sunkról is a Magyarok Szö-
vetsége Érdi Közösségéből – 
ez volt az első faragásom.

– Hogy tanult meg végül 
faragni?

– Egy Magyarországon 
használatos népi faragó-
technikákat bemutató és ok-
tató könyvből. Akkorra már 
szert tettem a megfelelő 
szerszámokra is, egy erdé-
lyi, ma már Újpesten élő fa-
faragótól, Ambrus Aladár-
tól. Tőle veszem azokat a 

felrajzolt oktató mintákat is, 
amelyekkel az Ékes Műhely 
szakkörében dolgozunk. Az 
egyik vásáron megismer-
kedtem Trombitás József 
fafaragó népi iparművész-
szel, jó barátságba kerül-
tünk, ő is sok mindent meg-
mutatott. Nekiálltam hát, 
próbálkoztam késsel, véső-
vel, és addig csináltam, amíg 
nem ment. Ha valamit a fe-
jembe veszek, addig gyűröm, 
amíg nem sikerül.

– Említette, hogy nem 
szokott faragni eladásra. 
Miért?

– Nem azért csinálom. Ne-
kem jólesik, ha faraghatok. 
És ha oda tudom adni, akkor 
más is megnézi, gyönyörkö-
dik benne. Hátha kedvet is 
kap tőle valamire. Hát miért 
kérjek én ezért pénzt?!

– A gyerekek, unokák örö-
költék érdeklődését a kézi 
mesterségek iránt?

– Egy unokám van, fiú, ő 
nagyon szeret munkálkod-
ni velem a műhelyben. Nem 
mondom meg, hogy mit csi-
náljon – inkább megkérde-
zem, hogy mit szeretne. Ha 
azon dolgozhat, amin akar, 
azt biztos kedvvel fogja 
csinálni. Legutóbb arra vá-
gyott, legyen egy saját 
kardja, amit laposvasból 
együtt készítettünk el 
díszkardnak, karácsonyra 
egy kardtartót kapott tő-
lem. A napokban voltunk 
náluk, mondta, hogy sze-
retne kovácsolni, és a kert-
ben kiásott magának egy 
három négyzetméteres te-
rületet, maradék téglákkal 
kirakta az alját – itt lesz a 
műhelye.

– Aktív tagja az Éltető Ér-
tékeinkért Egyesületnek. Mi-
óta vesz részt az egyesület 
munkájában?

– Kezdetektől, hiszen az 
egyesület a Magyarok Szö-
vetsége Érdi Közösségének 
utódja. Több kézműves mes-
terség művelői is tagjai az 
egyesületnek, a szappanké-
szítéstől a fonásig. Mi ren-
dezzük a Magyarok Érdi Vá-
sárát is, kirándulásokat 
szervezünk, és ellátogatunk 
falunapokra, hagyományőr-
ző rendezvényekre, átadni a 
tudásunkat és új tapasztala-
tokat szerezni.

– Sokat dolgozik?

– Szerintem többet, mint 
amikor aktív voltam… Igaz, 
most három napig semmi 
kedvem nem volt lejönni a 

műhelybe – nagy rendrakás 
várt rám, az asztalon ugyan-
is egy centi szabad hely nem 
volt. Most megcsináltam, lát-
hatja.

– Ebben a műhelyben 
nemcsak magának, az egye-
sületnek és a barátoknak ké-
szít dolgokat, hanem a vá-
rosnak is: makettet készített 
az Európa-sétányról, és in-
gyen elkészítette az artézi 
kút védőépületének makett-
jét, az elsők között csatla-
kozva azokhoz, akik felaján-
lást tettek az új kút elkészíté-
se érdekében. Vagyis nem-
csak modellezett, hanem 
maketteket is készített. El-
mondaná, mi a különbség a 
kettő között?

– A léptékarány a különb-
ség. Ahol 1:200-hoz vagy 
még nagyobb az arány, az 

makett, hiszen ott nem sok 
mindent lehet megmutatni, 
ellentétben a modellel, ami 
mondjuk 1:33 arányban ké-
szül, és a részleteket is tar-
talmazza. A városközponti 
rész makettje például 1:1000 
méretaránnyal készült, 
megcsináltam hozzá még az 
alagutat is. Ami a kutat ille-
ti, mint bizonyára tudják az 
olvasók, 2017-ben elkészült, 
és a kútház olyan is lett, 
mint a maketten, csak a bel-
ső kút kivitelezése változott 
némileg.

– Sok elfoglaltsága van, 
hiszen a faragás, bútorkészí-
tés mellett az Értető Értékein-
kért Egyesülettel falunapok-
ra, egyéb rendezvényekre 
járnak országszerte. Nem 
mondja a felesége, hogy ez 
már túl sok is, pihenjen? 

– Nem, inkább örül neki, 
hogy van egy szívem s lel-
kem szerinti elfoglaltságom 
– ahogy neki is, hiszen szen-
vedélyesen kertészkedik, 
most például egy számunkra 
újfajta földművelési mód-
szerrel, a mulcsolással és 
komposztálással próbálko-
zik. Nálunk mindig van saját 
zöldség és gyümölcs: min-
dennap egy tálka házi befőtt 
a csemegém ebéd után.

– Amellett, hogy itthon 
farag, dolgozik, az Ékes mű-
helyben gyerekeket tanít fa-
ragni. Hogyan jött az ötlet?

– A Szociális 
Gondozó Köz-
ponttal együtt-
működve, a régi 
Parkvárosi Kö-
zösségi Házban 
tartunk hetente 
kézműves foglal-
kozásokat. Az Él-
tető Értékeinkért 
Egyesület egyik 
tagja nyugdíjas 
tanárnő, számta-
lan szak kört 
szervezett koráb-
ban a gyerekek-
nek, így merült 
fel az Ékes Mű-
hely ötlete. Csü-
törtökönként öt-
től fél hétig vár-
juk a régi kézmű-
ves technikákat 
elsajátítani akaró gyereke-
ket, felnőtteket. Több mint 
két éve rendezzük ezeket a 
foglalkozásokat, kezdetben 
nagyon nagy volt az érdek-
lődés, most valamivel ki-
sebb, de azért látszik: a gye-
rekekben és a szüleikben 
van érdeklődés a régi mes-
terségek iránt. Ünnepek 

előtt emelkedik az érdeklő-
dők száma.

– Hány éves kortól érde-
mes faragni tanulni?

– Hétéves kortól, mikor a 
gyerek már megérti az uta-
sításokat – hogy fogd a 
kést, hogyan mozgasd – 
már lehet, de kell hozzá fi-
zikai erő is.

– Hogy látja, van után-
pótlás Érden?

– Eddig még nem nagyon 
tapasztaltam… A Magyarok 
Vásárán tartunk foglalkoz-
tatót, voltunk már a gyerek-
napon is, ott is megismer-
kedhetnek a gyerekek a fa-
ragással, de ahogy látom, a 
többi kézműves mesterség 
népszerűbb.

– Van-e valamilyen vá-
gya, amit úgy érzi, szeretne 
majd valamikor megfaragni, 
de még nem jutott hozzá?

– Nincs. Ha kigondolok 
valamit, azt meg is csinálom 
– és ha nem sikerül, akkor 
tudom: még nem jött el az 
ideje. Szeretnék például egy 
csanakot (ivóedény – a 
szerk.) készíteni magam-
nak. A tönkrészét meg is 
kaptam a faragó barátomtól. 
Egyszer nekiálltam, hogy ki-
fúrom, de nem sikerült, ál-
landóan leállt a gép. Mond-
tam magamnak, ennek még 
nincs itt az ideje, félretettem, 

aztán előveszem majd újra, 
és előbb-utóbb elkészítem. 
Ha erőltetem, nem lesz ked-
vem igazából hozzá, hiszen 
muszájból dolgozom. „Meg 
szeretném csinálni” – ha így 
állok neki, az már jó. Sok 
mindenbe belekezdek, és 
mindig azt csinálom, amihez 
éppen kedvem van.

Az ófalusi Szent Mihály-kút makettje tökéle-
tesen megmutatta, hogy milyen lesz, amikor 
elkészül

Sok mindenen dolgozik egyszerre, s naponta három-négy órát is eltölt a faragással
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Jönnek a 2018. évi kukamatricák
Az első negyedév végéig kiküldik a 2018. évi hulladék-
szállítási matricát azoknak az ingatlantulajdonosok-
nak, akik szerepelnek a közszolgáltató cég nyilvántar-
tásában, így újra ellenőrizhetővé válik, hogy kik azok, 
akik fizetnek a szolgáltatásért, s kik azok, akik eddig 
megúszták a kifizetést annak ellenére, hogy igénybe 
vették a hulladékszállítást.

Pató Simon, az Érd és 
Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Kft. cégvezetője az 
Érd FM 101.3-nak elmondta, 
hogy korábban a kukákon 
lévő matrica segített a nem 
fizetőket feltárni. A gazdál-
kodási feltételek tavaly meg-
változtak, így 2017-ben a 
matricák elmaradtak, ezért 
nem tudták ellenőrizni, hogy 
kik azok, akik elbliccelik a 

kifizetést s kik azok, akik új 
beköltözőként nem jelent-
keztek be az ÉTH rendszeré-
be, mégis rendszeresen el-
szállíttatják a hulladékot és 
igénybe veszik a zöldjárato-
kat.

A cégvezető elmondta, 
hogy az ÉTH saját költségén 
ismét bevezette a rendszert, 
mert Érden folyamatosan 
emelkedik a népességszám, 

sokan költöznek a városba, 
azonban nem mindenki je-
lentkezik be a hulladékkeze-
lő társaság rendszerébe.

Pató Simon kiemelte, hogy 
aki most bejelentkezik az 
ÉTH rendszerébe, tiszta lap-
pal indul, nem kell szankció-
ra számítania. A cég a sze-
métdíj fejében hetente el-
szállítja a kommunális hul-
ladékot, havonta a szelektív 
hulladékot, évente többször 
a zöldhulladékot, évi egy-
szer házhoz menő lomtalaní-
tás igényelhető, és a hulla-
dékudvar is ingyen átvesz 
sokféle hulladékot.

Pató Simon aláhúzta, hogy 
március végéig még minden-

honnan elviszik a szemetet, 
aki rendelkezik a 2016. évi 
matricával. Ezután viszont, 
aki nem kap 2018-as matri-

cát vagy nincs neki, az a jog-
szabályban előírt büntetésre 
számíthat.

QQ NYH

Március végéig még mindenhonnan elviszik a szemetet, aki rendel-
kezik a 2016. évi matricával

Az  érdi Fidesz készen áll a megmérettetésre
Bízik abban, hogy a város érdekében elvégzett munkát 
értékelni fogják a választók – közölte Simó Károly, a 
párt helyi szóvivője sajtótájékoztatóján. Ezt annak kap-
csán mondta, hogy Áder János köztársasági elnök ápri-
lis 8-ra kiírta az országgyűlési választások időpontját, 
amelyre az 1. számú választókerületben az érdi Fidesz 
dr. Aradszki Andrást jelöli.

Simó Károly aláhúzta, 
hogy dr. Aradszki András a 
kormány tagjaként sikeresen 
lobbizott Érd érdekében, hi-
szen soha nem látott mértékű 
hazai fejlesztési forrás áll a 
város rendelkezésére, amely 
az itt élők életminőségét ja-
vítja. S hogy mindez igaz, egy 
a napokban megjelent cikk is 
bizonyítja, amelyben a szá-
mok nyelvén mutatták be, 
hogy 2006 óta Érd a legdina-
mikusabban fejlődő megyei 
jogú város Magyarországon 
(lásd 7. oldal).

A szóvivő arra kérte azo-
kat, akik önkéntesként sze-
retnék segíteni a párt kam-
pányát, hogy keressék fel a 
helyi szervezetet, ahol öröm-
mel várják őket. A tájékozta-
tón szó volt arról is, hogy Or-
bán Viktor miniszterelnök a 
napokban levélben kereste 
meg azokat a Fidesz-támoga-
tókat, akik erre korábban fel-
hatalmazást adtak.

– A levél címzettjei a csa-
tolt csekk segítségével hoz-
zájárulhatnak ahhoz, hogy a 
Fidesz sikeresen tudja meg-
vívni az előttünk álló idő-
szak politikai küzdelmeit, 
ezért kérjük, hogy ki-ki 
anyagi lehetőségéhez mér-
ten támogassa a Fideszt – 
mondta Simó Károly.

Péntekre a fővárosban hív-
ta találkozóra a Megyei Jogú 
Városok Szövetségének elnö-

ke a magyar polgármestere-
ket, mert a települések biz-
tonsága a Soros György ál-
tal pénzelt magyarországi 
civilek terjeszkedése miatt 
veszélyben van, és erről kí-
vánt tanácskozni a kollégák-
kal. Simó Károly szerint ag-
godalomra ad okot az, hogy a 
felső korlát nélküli kötelező 
betelepítésről szóló javaslat 
ügyé ben összefogott az Euró-
pai Bizottság és az Európai 
Parlament, és a tervet az Eu-
rópai Tanácson is át akarják 
vinni.

– Ha mindez megvalósul, a 
magyar települések az ille-
gális betelepítés célpontjai-
vá válhatnak – szögezte le, 
hozzátéve, meg kell akadá-
lyozni, hogy ilyen döntés 
szülessen. Kifejtette: novem-
berben az Európai Parla-
ment olyan határozatot foga-
dott el, amelyben nagy sze-
repet szán a civil szerveze-
teknek a bevándorlás szer-
vezésében, Soros György 
pedig több 100 ezer dollárt 
szán hálózatának megerősí-
tésére és bevándorlásszer-
vező pontokat kíván létre-
hozni. Ilyen civil szervezetek 
megjelentek már Pécsett és 
Debrecenben is.

– Jelenleg 60 olyan szerve-
zet van, amelyet Soros 
György támogat, ezek közül 
nem mind új, de most aktivi-
zálták magukat azokon a 

településeken, ahol koráb-
ban nem voltak jelen. Érden 
egyelőre nem láttuk annak 
jelét, hogy aktivizálták vol-
na magukat Soros emberei, 
de hozzá kell tenni azt is, 
hogy Érden harmonikus az 
együttműködés azokkal a 
civil szervezetekkel, ame-
lyek valóban a helyi társa-
dalom, vagyis az itt élő em-
berek érdekében tevékeny-
kednek. A város is támogat-
ja őket, ezért örömmel vesz-

szük a tevékenységüket. Az 
álcivileket és civilkedés 
mögé bújó politikai haszon-
lesőket viszont továbbra is 
elutasítjuk – erősítette meg 
Simó Károly.

Végül a kormány család-
barát politikájával kapcso-
latban Simó Károly azt 
mondta, hogy a 2010-es kor-
mányváltás óta folyamato-
san nőnek a családokra for-
dított állami források, a cse-
csemőgondozási és gyer-
mekgondozási díj összege is 

jelentősen emelkedett az el-
múlt években.

Elmondta: 2010-ben a cse-
csemőgondozási díjra fordí-
tott kiadások 37,5 milliárd 
forintot tettek ki, amely hat 
év alatt 36 százalékkal emel-
kedett, így már 51,2 milliárd 
forinttal járult hozzá az ál-
lam a szülési szabadság idő-
tartamára járó támogatás-
hoz. A csecsemőgondozási 
díj átlagos havi bruttó össze-
ge pedig hat év alatt 115 200 

forintról 153 161 forintra nö-
vekedett, vagyis 33 száza-
lékkal több jut a kisgyerme-
keseknek.

Felhívta a figyelmet arra, 
hogy nemcsak a csed, ha-
nem a gyermekgondozási díj 
összege is jelentős mérték-
ben növekedett, hiszen míg 
az állam 2010-ben 92,5 milli-
árd forintot költött gyedre, 
addig hat év alatt mindezt 
129,7 milliárd forintra emel-
te. Eszerint havi 83 473 fo-
rintról 112 848 forintra 

emelkedett átlagosan a kis-
gyermekes szülőknek járó 
támogatás, ami azt jelenti, 
hogy átlagban 35 százalék-
kal nagyobb összeggel gaz-
dálkodhatnak.

A szóvivő közölte továbbá: 
január 1-jétől a minimálbér 
emelkedésének köszönhető-
en tovább nő a gyed, vala-
mint a diplomások gyedjé-
nek összege, utóbbit az érin-
tettek már a gyermek két-
éves koráig igénybe vehetik. 

A gyed maximális összege 
idén eléri a bruttó 193 200 fo-
rintot, míg a „diplomás gyed” 
az alapképzésben részt vevő 
hallgatóknál 96 600 forintra, 
a mesterképzésben részt ve-
vők esetében 126 350 forint-
ra emelkedik.

A cél az, hogy Magyaror-
szág családbarát ország le-
gyen, amit az állam évről 
évre növekvő mértékben biz-
tosít – zárta szavait Simó 
Károly.

QQ NYilas HajNi

Simó Károly: folyamatosan nőnek a családok támogatására fordított állami források
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Fejlődik a város
Külön kiemeli Érdet mint jól fejlődő várost az index.
hu-n megjelent írás, amelyben az 50 ezer főnél népe-
sebb településeket vizsgálták statisztikailag – Buda-
pest kivételével –, s amelyben olyan kategóriákat pró-
báltak keresni a KSH számai között, amik nagyjából 
megmutatják, mi történt egy várossal az elmúlt 10–12 
évben, s amely alapján megállapítható, hogy az adott 
település jó avagy rossz irányban fejlődött.

A cikk azt írja, hogy Érd 
a fejlődő városok között 
van, ami annak fényében 
különösen nagy eredmény, 
hogy itt a legkisebb az adó-
bevétel. A fejlődést mutatja 
például, hogy az óvodai fé-
rőhelyek 2001-hez képest 
44,7 százalékkal nőttek, s 
hamarosan tovább bővül-
nek, hiszen épül a Búvár és 
a Burkoló utca között az Er-
dőszéle Óvoda.

Az itt élők anyagi helyze-
te is javult: az egy főre jutó 
nettó jövedelem 2000-hez 
képest 222,5 százalékkal 
nőtt. Nőtt az internetes elő-
fizetések száma is, két év 
alatt 18,2 százalékkal 
(2013-at és 2015-öt összeha-
sonlítva). A lakások száma 
is több mint 20 százalékkal 
nőtt 2001-hez képest, de a 
legnagyobbat az autóállo-
mány ment, 2000-hez ké-
pest 9077-tel több autó volt 
a városban a 2015. évi ada-
tok szerint.

A népesség is nőtt közel 
20 százalékkal a kétezres 
évekhez képest. Biztonsá-
gosabb lett a város 2000-
hez viszonyítva, 2015-ben 
38 százalékkal kevesebb 
bűncselekmény történt. Az 
is jól látszik, hogy a műkö-
dő vállalkozások száma 
csökkent, majd újra növe-

kedni kezdett és 2015-ben 
már 5211 vállalkozás volt 
Érden.

Érd közel negyven esz-
tendeje kapott városi ran-
got, ám még a rendszer-
változás után is mint Eu-
rópa legnagyobb faluját 
emlegették. A hetvenes 
években megépült busz-
pályaudvar és a mellette 
lévő üzlet, illetve a lakóte-
lep már „városias” volt 
ugyan, ám ettől függetle-
nül Érd csendes, alvóváro-
si életet élt egészen a 
2000-es évek derekáig. A 
szélesebb spektrumú fej-
lesztések 2006-ban kez-
dődtek, T. Mészáros And-
rás polgármester megvá-
lasztásával: Érd ebben az 
esztendőben vált megyei 
jogú várossá.

Az új városvezetés meg-
alkotta a Batthyány-prog-
ramot, ami lefektette a fej-
lesztések irányát. Elindul-
tak a nagyobb infrastruk-
turális és intézményi beru-
házások, kiaknázva az 
EU-s pályázatokban rejlő 
lehetőségeket: Érd azon vá-
rosok egyike lett, amely a 
lehető legtöbb uniós forrást 
hívta le. Ezek a számok iga-
zolódtak vissza a most köz-
zétett statisztikákban.

(Forrás: erdmost.hu)

Kezdődik az utcanévtáblák cseréje
Fémre cserélik a régi műanyag utcanévtáblákat Érd 
egész területén. Az új, fóliabevonatos fémtáblák kerítés-
re szerelését a héten megkezdte az ÉKFI, a munkálatok 
legalább két hónapig tartanak. 

Az új táblák várhatóan jó-
val tartósabbak lesznek, 
mint a régiek voltak; mint dr. 
Bács István alpolgármes-
tertől megtudtuk, a festék 
gyártója tizenöt év garanci-
át vállalt a termékre.

– Egyelőre a kerítéseken 
lévő táblákat cseréljük le. 
Emellett átfóliáztattuk a vá-
ros belépőpontjain található 
üdvözlőtáblákat. Terveink 
szerint még az idén megújít-
juk a tartóoszlopokban lévő 
utcanévtáblákat is – tette 
hozzá Bács István, aki hang-
súlyozta azt is: a házszámok 

felszerelése az ingatlantu-
lajdonosok jogszabályban 
előírt kötelessége – aki ezt 
elmulasztja, közigazgatási 
bírsággal sújtható.

A táblák cseréjét az ÉKFI 
végzi. Mészáros Mihály in-
tézményvezetőtől megtud-
tuk, munkatársai Parkváros 
felső részén és Ófaluban kez-
dik a felhelyezést, és halad-
nak két irányból a város kö-
zepe felé. A vezető úgy be-
csülte, hogy az egész város-
ban minimum két hónap kell 
a táblák cseréjéhez. (Csak 
összehasonlításképp: a régi 

táblák kihelyezése fél évig 
tartott, igaz, akkor a tartó-
oszlopokat is telepíteni kel-
lett.) 

– A felszerelés időtartama 
attól is függ, milyen lesz az 
idő, hiszen az ÉKFI munka-
társainak el kell látniuk a 
téli feladatokat is – hívta fel 
a figyelmet Mészáros Mi-
hály.

A régi utcatáblákat – már 
ami megmaradt belőlük, hi-
szen sokat tönkretettek a 
vandálok – az ÉTH-nak ad-
ják le, miután leszerelték. 

– Bízzunk benne, hogy 
ezeket a táblákat már nem 
fogják tönkretenni. Sajnos, a 
műanyag táblákat rendsze-
resen széttörték. Előfordult, 
hogy egyetlen éjszakán a 

szórakozóhelyekről hazaté-
rők összetörték az összes 
útjukba kerülő táblát a Diós-
di úton – tette hozzá Mészá-
ros Mihály, aki megemlítette 

azt az esetet is, amikor egy 
lakos azért szedte le a kerí-
tésére szerelt utcanévtáblát, 
mert az nem tetszett neki. 

QQ ÁdÁm

Az egész városban minimum két hónap kell a táblák cseréjéhez

Tak arékos városi költségvetés
Megtervezett, gazdaságos 
és takarékos lesz az idei 
esztendő költségvetése – 
hangzott el a múlt szerdai 
polgármesteri sajtótájé-
koztatón.

Az önkormányzat egyik 
legfontosabb feladata az éves 
költségvetés megtervezése, 
elkészítése. Az érdi költség-
vetés szétválik: van egy fej-
lesztési rész, a Modern Váro-
sok program keretén belül, 
és egy üzemelési, működési 
költségvetés – fogalmazott T. 
Mészáros András, hozzáté-
ve: mióta a Fidesz–KDNP ko-
alíció vezeti a várost, nagyon 
megfontolt és takarékos gaz-
dálkodást folytatnak, és ez 
idén is visszatükröződik 
majd a működtetésben.

– Természetesen a fejlesz-
tési oldalon is nagyon meg-
tervezett, gazdaságos költ-
ségvetésünk lesz. A magyar 
állam a Modern Városok 
program keretében megfo-
galmazott célokat finanszí-
rozza, tehát a forráshiány 
nem okoz gondot, legfeljebb 
az adminisztráció mennyisé-
ge jelenthet nehézséget néha, 
ugyanakkor szemmel látha-
tóan épül, fejlődik a város – 
emelte ki a polgármester.

– Az üzemeltetést illetően 
továbbra is az a feladatunk, 

hogy minden fillérre odafi-
gyelve tudjunk minél több 
lehetőséget biztosítani az 
érdieknek – mondta T. Mé-
száros András, hangsúlyoz-
va: mindaz, ami a fejlesztési 
forrásokból megépül, az üze-
meltetési költségeket auto-
matikusan növeli, és mivel 
alacsony az adóbevétel, az 
üzemeltetési oldal mindig 
jobban túl van feszítve, mint 
a fejlesztési oldal.

T. Mészáros András be-
szélt arról is, hogy a Megyei 
Jogú Városok Szövetségé-
nek tagjaként több városve-
zetővel együtt nagy aggoda-
lommal figyelik, ami a So-
ros-tervvel történik és tör-
tént az elmúlt időszakban.

– A hírek szerint a külön-
böző NGO szervezetek finan-

szírozásán keresztül beván-
dorlási irodákat szeretné-
nek létrehozni a különböző 
magyar városokban. Brüsz-
szeli nyomásra folyik az 
úgynevezett Soros-terv vég-
rehajtása. Érden nagyon sok 
civil szervezet működik, 
amelyekkel nagyon jó kap-
csolatokat ápolunk, az ön-
kormányzat a költségveté-
sén keresztül is támogatja 
őket, és a jövőben is így fo-
gunk eljárni. Ettől függetle-
nül szolidárisak vagyunk 
azokkal a városokkal, ame-
lyeket a probléma érint, és 
ennek kifejezése érdekében 
a januári közgyűlés elé ter-
jesztünk egy határozati ja-
vaslatot, amelyben elutasít-
juk a Soros-terv végrehajtá-
sát és azokat az NGO szerve-
zeteket, amelyek azért küz-
denek, hogy ez a terv megva-
lósuljon. Elutasítjuk Brüsz-
szel azon megoldásait, ame-
lyeket a migrációval kapcso-
latosan az elmúlt években 
tapasztalunk – zárta szavait 
T. Mészáros András. 

QQ Á. K.

Polgármesteri összefogás a bevándorlásszervező irodákkal szemben 
címmel tartott konferenciát a Megyei Jogú Városok Szövetsége 
(MJVSZ) pénteken. A rendezvényen közel tíz polgármester szólalt fel, 
főként Fidesz–KDNP-s városvezetők, akik mind elutasították az ille-
gális bevándorlást. Mint a konferencia után kiadott közleményükben 
hangsúlyozták, a magyar emberek elsöprő többsége teljesen vilá-
gossá tette: nem akarja, hogy hazánk bevándorlóország legyen.

T. Mészáros András: továbbra is az a feladatunk, hogy minden fillérre 
odafigyelve tudjunk minél több lehetőséget biztosítani az érdieknek



Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site

5
4
6
65

3

Konyhabútor Készítése

54
67

94

+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.

54
33

4444

54
66

45

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

54
67

79

MMoollnnáárr ééss TTáárrssaa KKfftt..
MMunkavédelmi áruház
Munkavédelmi eszközök
kis- és nagykereskedelme

2030 Érd, Erika u. 18.
Tel.: 23/369-903, 30/225-2438

www.rocksafety.hu
erd@molnargloves.hu

8 | 2018. január 17. |    kultúra

Hírünk a világban
A Magyar Földrajzi Múzeumban folyó tudományos mun-
ka nemhogy Érd, de az ország határain túl is ismert. S 
nemcsak annak okán, hogy a magyar utazók, felfedezők 
nemzetközileg is jegyzett eredmények sokaságával gaz-
dagították a földrajztudományt, hanem azért is, mert 
ezeknek az eredményeknek a folyamatos bemutatását 
az intézmény kiemelt feladatnak tekinti.

Az elmúlt év végén, no-
vember-december folyamán 
dr. Kubassek János, a mú-
zeum igazgatója például 
kétszer is tartott előadást 
Kairóban. A téma, Germa-
nus Gyulának, a világhírű 
orientalistának a munkás-
sága méltán tart számot ér-
deklődésre az arab világ 
központjának, tudományos 
és kulturális fellegvárának 
számító egyiptomi főváros-
ban. Annál is inkább, mert 
nem pusztán expedíciókat 
vezetett az országba, hanem 
tanult és oktatott is kairói 
egyetemen, s ezer szállal 
kötődött az ottani tudomá-
nyos élethez.

Kubassek János ezúttal 
a Kairói Magyar Kulturális 
Intézet – az egyetlen ilyen 
képviselet az afrikai föld-
részen – meghívására uta-
zott Egyiptomba Szvétek 

Attila igazgató meghívá-
sára és Fa Mariann szer-
vezésében, hogy előadást 
tartson a nagy magyar tu-
dósról. Hamarosan aztán 
ismét Kairóba repült, ezút-
tal az El-Shanszri Egyete-
men beszélt doktorandu-
szoknak, posztgraduális 
képzésen résztvevőknek, 
egyetemi oktatóknak Ger-
manus Gyuláról, akinek 
hagyatékát az érdi múze-
um őrzi, s mutatja be állan-
dó kiállításon. Az anyag 
1986-ban került ide Antall 
József későbbi miniszter-
elnök jóvoltából, aki akkor 
az Országos Múzeumi Ta-
nács elnöke volt. Az egyip-
tomi hallgatósággal első-
sorban Germanusnak az 
arab világnak kapcsolatos 
kutatásáról beszélt, aki  
több jelentős kutatást, ása-
tást vezetett többek között 

Iránban, Egyiptomban és 
Törökországban.

Az érdi tudományos mű-
hely és az arab világ kapcso-
lata nem újkeletű – túl azon 
is, hogy Germanuson kívül 
más magyar kiválóságok is 
tanultak és kutattak Egyip-
tomban, s hogy már a XVI. 
században eljutott magyar 
utazó, Raszinyai Huszti 
György a piramisokhoz –, 
1999-ben egy nagyszabású 
magyar kulturális hét kere-
tében rendeztek például ki-
állítást Kairóban, Magyar 
kutatók és felfedezők ered-
ményei Afrikában címmel, 
de Kubassek János is tartott 
már előadást az Egyiptomi 
Földrajzi Társaságban, s 
most is találkozott annak el-
nökével, El-Sayed El Hus-
seini professzorral, beszél-
getésükön egy közös szim-
pózium szervezése körvona-
lazódott, amelynek kereté-
ben mag yar–eg yiptomi 
kapcsolatokat mutatnának 
be a földrajztudomány néző-
pontjából 3–4 magyar elő-
adó részvételével és egy ki-
állítás segítségével.

QQ M. Nagy

Üve gszobrok, textilek, piknik
Az Érdi Galéria idei tárlattervét böngészőt abban az ér-
telemben nem éri meglepetés, hogy a kiállítóhely prog-
ramja őrzi a 2011-es nyitás alkalmával meghatározott 
elveket és stílusjegyeket. Ugyanakkor természetesen 
újdonságokra is számíthatnak a  látogatók.

Ami az elveket illeti: a ga-
léria egyszerre kíván bemu-
tatkozási lehetőséget kínál-
ni a helyben és a környéken 
élő és dolgozó művészeknek, 
ugyanakkor rendre hívnak 
alkotókat az ország más tá-
jairól, olyanokat persze, 
akik valamilyen módon il-
leszkednek a már a kiállító-
hely védjegyévé vált művé-
szeti stílushoz, amelynek fő 

jellemzői az elsősorban exp-
resszív, konstruktivista,  
geometrikus  stílusjegyeket 
viselő absztrakt ábrázolás-
mód – foglalja össze a terve-
zés szempontjait Kéri Mi-
hály festőművész, a galéria 
vezetője. 

A tizenegy tárlatot tartal-
mazó idei programot két ha-
gyományos, évről évre visz-
szatérő esemény fogja közre: 

a januári Téli tárlat (az érdi 
és környékbeli alkotók rep-
rezentatív seregszemléje 
idén január 26-án nyílik) és 
a decemberi művésztelepi 
beszámoló. Ebben a sorban 
kér helyet a regensburgi mű-
vészeti egyetem hallgatói-
nak bemutatkozása, amely-
nek idén másodízben ad ott-
hont a galéria.

A bemutatkozó művészek 
sorában számosan vannak 
az érdiek, illetve a környező 
településen dolgozók, olya-
nok is, akikről a nagyközön-
ség még csak nem is sejti, 
hogy köztünk élnek, ez lehet 
szempont a válogatásnál, de 
értékmérő tényező nem – 
emlékeztet Kéri Mihály. 

Láthatjuk majd például a 
jelenleg Érden élő, de magát 
európai polgárnak valló 
Kégl György festményeit. 
Elhozza képeit Érdre a 
százhalombattainak számí-
tó, de Adonyban letelepült 
Csóka László is. Pest me-
gye „túlsó” régióját Goszto-
la Gábor festőművész, a 
szentendrei Vajda Lajos 
Stúdió tagja és a Solymáron 
élő, Munkácsy-díjas Matzon 
Ákos képviseli.

Érdekessége az 
idei tervnek, hogy 
a megszokottnál 
kicsit színesebb a 
műfaji paletta, a 
festészet mellett 
hangsúlyosan jele-
nik meg az iparmű-
vészet. Izgalmas 
bemutatónak ígér-
kezik a diósdi Bo-
tos Péter üveg-
szobraiból rende-
zendő tárlat, az al-
kotó három évtize-
de foglalkozik opti-
kai üvegek megmunkálásá-
val, üvegkompozíciók és 
plasztikák készítésével. Tá-
pai Nóra és Szabó Verona 
(Érd) textilművészetét hoz-
za el a galériába egy-egy ki-
állítás erejéig, mindketten 
szakmájuk élvonalába tarto-
zó alkotók. Egy emlékkiállí-
tás is helyet kapott a tárlat-
rendben, Kóka Ferenc, az 
1997-ben elhunyt Bernáth 
Aurél-tanítvány, Munkács-
díjas festőművész munkás-
ságát idézik fel a tárlattal.

S természetesen idén is 
összejönnek a művésztelep 
törzstagjai közös alkotásra, 
méghozzá tizedik alkalom-

mal. Nem véletlen hát, hogy 
éppen mostanra időzítik egy 
reprezentatív, komoly szer-
kesztői kihívást is jelentő 
katalógus megjelentetését, 
amelyben helyet kap az érdi 
alkotótábor résztvevői által 
az egy évtized alatt a galé-
riának adományozott összes 
munka.

Szintén az évforduló okán 
terveznek a művésztelep 
szervezői egy pikniket a mú-
zeumkertbe, ahol a művé-
szet iránt érdeklődő érdiek 
találkozhatnak az alkotók-
kal –  árulta el végezetül 
Kéri Mihály.

QQ –y–

Kéri Mihály  festőművész, a galéria vezetője 
szerint színesebb idén a műfaji paletta

Izgalmas bemutatónak ígérkezik a diósdi Botos Péter üvegszobrai-
ból rendezendő tárlat

OLDJAMEGTETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAKVALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNALVIHETŐ!

KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 145.
06-70-633-3600
2462Martonvásár, Szt. László út 44.
06-30-297-5104
www.martonacel.hu

Év eleji akció! Korona cserepes lemez RAL 8012 (téglabarna),
RAL 7016 (antracit) színben. Egységár bruttó 2019 Ft/m2.
TRAPÉZ LEMEZ – CSEREPES LEMEZ EGYEDI MÉRETRE GYÁRTVA
VAGY KÉSZLETRŐL. NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ

KISZÁLLÍTÁSTVÁLLALUNK! 54
66

44

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK, DE ÓÉVI ÁRAKAT BIZTOSÍTUNK!
MűANyAG NyÍLÁSZÁRÓKMOST 7 ÉV GARANcIÁVAL!
Műanyag ablak IDEI GYÁÁRI ÁÁRON Egyedi beltéri ajtók GYÁÁRI ÁÁRON

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft. 2030 Érd, Iparos u. 30. 70/608-0808

54
73

75

Árnyékolók
A-tól Z-ig
akciós áron!

Mindenre van
megoldásunk!
Kérje ajánlatunkat!
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Kar akterré formált kacatok
Igazából nehéz meghatározni azokat a tárgyakat, ame-
lyekkel Adorján Tímea – művésznevén Adoryanti – meg-
töltötte a művelődési központ előtéri tárlóit. A meghatá-
rozásért az alkotóhoz fordultunk segítségért.

– Nevezhetjük talán szob-
roknak ezeket a figurákat, 
vagy valami hasonlónak – 
mondja töprengve.

– Ez az alkotói módszer a 
gyermekkort idézi, amikor 
apró tárgyakat illesztettünk 
össze játékból, valami belső 
sugallatra, vagy éppen pont-
szemű és vonalszájú figurá-
kat rajzoltunk a hóba, a fü-
zetünkbe vagy más felüle-
tekre. Munkáim tulajdon-
képpen aprócska, önma-
gamra és a társadalomra 
kilőtt gúny- és iróniafrics-
kák. Ezek a szobrok – jobb 
híján maradjunk ennél a ki-
fejezésnél – kicsit-kacatból, 
olyan hétköznapi, úgymond 
értéktelen tárgyakból épül-
nek fel és állnak össze ka-
rakterré, mint hajcsatok, 
biztosítótűk, régi színes 
gombok, kiégett villanykör-
ték, elcsorbult, széthullott 
körömcsipeszek, -reszelők, 
életlen, rozsdás ollók, csa-
varok, tűk, óraszíjak, óra-
mutatók, műszempillák, ha-

mis gyöngyök, azaz minden-
féle megunt ócskaság, ame-
lyek már annyira hétközna-
piak, hogy kuncogásra sar-
kallnak.

A figurák tulajdonképpen 
az élőlények és a tárgyak ta-
lálkozási pontjai. Adoryanti 
szándéka a tár-
gyak életre kel-
tése, a világ ösz-
szetettségének 
és hétköznapi-
ságának a hang-
súlyozása, s e 
szándék megva-
lósítása közben 
olyan gondola-
tok, kérdések 
foglalkoztatják, 
hogy a mai művi 
v i lágban ne-
künk is mester-
ségessé kell-e válnunk, hogy 
ember vagyok-e vagy tárgy, 
netán fegyver.

Adorján Tímea tehát ko-
rántsem unaloműzésből ra-
gasztgat össze mindenféle 
lim-lomot, komoly gondola-

tokhoz keres talán kissé 
szokatlan, de mindenkép-
pen kedves, vicces, ironikus 
kifejezőeszközt, világlátá-
sát különböző művészeti – s 
azzal határos – tanulmá-
nyai alakították. Foglalko-
zott filmművészettel, újság-
írással, érdeklődött a szoci-
ológia, a pszichológia, az 
esztétika iránt is. A pécsi 
egyetemi évek után London-
ban tanult számítógépes 

animációt, s szerzett művé-
szeti mesterdiplomát, s ezen 
a téren is figyelemreméltó 
kreativitás jellemzi, érde-
mes kicsit kutakodni a vi-
lághálón...

QQ MNP

Adoryanti szándéka a tárgyak életre keltése

Sze mélyes érintettség okán...
Az Érdről és környékéről 1945. január 8-án szovjet láge-
rekbe elhurcolt mintegy háromezer ember tragédiája az 
érintett települések történelmének legdrámaibb em-
lékévé vált, amiről sokáig beszélni sem lehetett. Abban, 
hogy mára az események országos, sőt nemzetközi kon-
textusban vizsgálhatók, nem kis szerepe van az érdi 
helytörténészeknek, a Magyar Földrajzi Múzeumnak.

Lendvai Tímár Edit – 
személyes érintettség okán 
– már gimnazistaként, 1989 
óta gyűjtötte a visszaemlé-
kezéseket, hasonló indítta-
tásból kezdett kutatni példá-
ul Dudás László, de lejegy-
zett történeteket dr. Urbán 
László, Bauer István és dr. 
Magyar Kálmán is. A Ma-

gyar Földrajzi Múzeum 
2015-ben szervezett tudomá-
nyos konferenciát és rende-
zett be állandó kiállítást a 
témáról. Minden együtt volt 
hát, hogy e jelentős munka 
eredményeinek publikálásá-
hoz – időközben az Érd Váro-
si Televízió dokumentum-
filmje is elkészült – megje-

lenhetett a Szabadulás nél-
kül című kétkötetes könyv, 
amit Lendvai Tímár Edit 
szerkesztő mutatott be a mi-
nap a földrajzi múzeumban.

A kötet összeállítója nem 
az ismert tényekre helyezte 
a hangsúlyt előadásában, 
inkább a történtek emberi 
oldalát emelte ki, a túlélők-
kel, a családokkal folytatott 
beszélgetésekről mesélt, an-
nál is inkább, mert a tanul-
mánykötet második része az 
ő visszaemlékezéseiket adja 
közre, s annak a nem egé-
szen 500 embernek a nevét, 
akikről biztosan megállapít-
ható volt, hogy az elhurcol-
ták őket. 

Az eredeti formájukban és 
terjedelmükben meghagyott 
történetek – mintegy félezer 
oldalnyi – megrázóbb képet 
festenek a korról és a tragi-
kus eseményekről, mint bár-
milyen tudományos elemzés 
képes, mert a tények olykor 
elfedik a valóságot, ahogy 
ezt Rilke megfogalmazta.

Bármennyire is egyetért-
hetünk a nagy osztrák líri-
kus megállapításával, azért 
azok a bizonyos tények sem 
érdektelenek. Esetünkben 

az érdi tudományos konfe-
rencia előadásainak közre-
adásával a szerkesztőnek 
sikerült rávilágítania a tör-
ténések valódi okaira, feltár-
nia az összefüggéseket, 
megmutatnia, mi vezetett az 
egyéni tragédiák sokaságá-
hoz. A tudományos elemzés 
és a személyes emlékek, 
mintegy az érem két oldala, 
adja a könyv igazi jelentősé-
gét.

A téma kutatói és feldolgo-
zói a 24. órában végezték el 
munkájukat. Mára Érden 
csak egy túlélőt ismerünk, 
Lukács Zoltánt, aki a doku-
mentumfilm premierjén 
részt vehetett. De a könyvbe-

mutatóra is eljött egy férfi, 
aki megjárta a szovjet láge-
rek poklát, Csobánczy Raj-
mundot Érden élő fia hozta 
el Budapestről. A történet 
érdekessége, hogy a fiú lé-
nyegében véletlenül jött rá, 
hogy a múzeumalapító Ba-
lázs Dénes, akinek nevét itt 
élve gyakran hallhatta, azo-
nos azzal a Balázs Dénessel, 
akivel édesapja együtt ra-
boskodott  a szumgaiti láger-
ben. Az idős túlélő meghatot-
tan tekintette meg – a könyv-
bemutató többi résztvevőjé-
vel együtt – a múzeum kiállí-
tását Tímár Edit kalauzolá-
sával.

QQ M. Nagy

A Szabadulás nélkül című kiállítás egy részlete

Csobánczy Rajmund megjárta a szovjet lágerek poklát
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Catherine Leblanc és Eve 
Tharlet szerzőpáros remek 
könyvsorozatot indított út-
jára. Az első mesekönyvük 
2017 januárjában jelent meg 
Akkor is szeretnél? címen, és 
szinte mindenkit elbűvölt. 
Csupa olyan témát feszeget 
(szeretet, kistestvér, rosz-
szalkodás, elmúlás), amiről 
fontos, hogy beszélgessünk 
gyermekünkkel. 

A mese főszereplője, Kis-
mackó olyan kérdésekre 
keresi a válaszokat, mint: 
Mennyire szerethet egy 
édesanya? Mennyire le-
het rossz Kismackó, és egy  
rossz mackót is szerethet-e 

az édesanyja? Egy anyuka 
szeretheti-e a nagy, zöld és 
ronda fiát? És a legnehezeb-
ben feltehető kérdés is sorra 
kerül, amely a gyermekünk-
ben is felmerülhet, sőt aggo-
dalommal tölthet el: És ha… 
meghalnál? 

Rövid, mélyreható kérdé-
sekre kedves és elgondol-
kodtató válaszokat kapunk. 
Talán nem is ezek a kérdések 
és válaszok a legfontosabbak 
ebben a mesében, hanem az, 
ahogyan szépen, lassan elin-
dít egy beszélgetést gyerme-
künkkel. Mivel a főszereplő 
nem egy gyermek, hanem 
egy kismackó, talán köny-

nyebben beszélgethetünk 
nehezebb témákról is. 

2017. augusztus elején 
jelent meg a kötet második 
része, Megérkezett! cím-
mel. Újabb problémákat fe-
szeget, kistestvér érkezik a 
Mackó családba. Kismackó 
nagyon boldog, hogy lesz 
egy új játszópajtása, de ha-
mar megtanulja, hogy nem 
is olyan könnyű nagytestvér-
nek lenni. 

A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtá-
rában mindkét kötet megta-
lálható, Szabó T. Anna és fia, 
Dragomán Pali nagyszerű 
fordításában. 

KÖNYV

Cat herine Leblanc és Eve Tharlet: Akkor is szeretnél?

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.

  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

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
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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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A Dékány fivérek
Szigetszentmiklós – Bu-

dapest – Érd: ebben a há-
romszögben él, dolgozik a 
három Dékány fivér. Sán-
dor, a Hazafias Népfront 
ráckevei járási titkára, 
László, a Magyar Néphad-
sereg nyugállományú ve-
zérőrnagya és István, az 
érdi Benta-völgye Tsz el-
nöke.

Róluk szól ez az írás – 
és az anyáról, aki ilyen  
fiúkat nevelt.

Dékány Sándor sziget-
szentmiklósi lakótelepi 
lakásán, itt, ebben a ba-
rátságos fészekben adott 
randevút egymásnak a – 
kedvemért eg y napra 
munkakerülővé vált – há-
rom Dékány fivér. Múltat 
idézni, emlékezni: az éle-
tükről, ami egyben törté-
nelem.

Volt egyszer egy 
szegény ember

Úgy kezdődik, mint a 
mese: Hol volt, hol nem 
volt, valahol a Duna part-
ján, Komáromban élt egy-
szer egy szegény ember. 
Nem volt annak egyebe, 
csak a két dolgos keze, 
egy ácsszekercéje, meg 
hét gyereke. Hat fiú és egy 
leány. Aztán 37 éves korá-
ban – a háborúban szer-
zett tüdőlövés következté-
ben – meghalt a szegény 
ember, s ott maradt a fele-
sége, a szegény asszony, a 
hét gyerekkel. Tizenkét 
esztendős volt a legna-
gyobb, negyedik hónapos 
a legkisebb…

– Anyánk dohánybevál-
tóban dolgozott, keveset 
keresett. Kiválasztott há-
rom fiút a hat közül, és – 
némi protekcióval – elhe-
lyezte őket az árvaház-
ban. A kisebbeket persze, 
akiket még kifutónak sem 
vettek fel sehová. Mi, na-
gyobbak már 10–11 éves 
korunkban dolgozni kezd-
tünk boltosoknál, bolgár-
kertészeknél – emlékezik 
László, a nyugalmazott 
tábornok –, emlékszem, 
sosem volt rendes laká-
sunk: sufnikban, nyári 
konyhákban laktunk, ám 
sokszor még azoknak sem 
bírtuk fizetni a bérét. 
I lyenkor odébbálltunk 
egy-két utcával; huszon-

kétszer költözködtünk 
gyermekkoromban! A Ma-
sarik-féle polgári demok-
rácia nagyobb dicsőségé-
re…

– Én árvaházba kerül-
tem – fűzi tovább a szót 
István –, és vasárnapon-
ként megesett, hogy órá-
kig kerestem a családot, 
ha kimenőre mentem: a 
szomszédoktól tudtam 
meg, hogy megint elköl-
töztünk.

Aztán két gyerek elment 
az apja után, már csak 
öten maradtunk. A fiúk 
valamennyien szakmát 
tanultak. A két idősebb – 
János és Sándor – Komá-
rom leghíresebb templom-
festőjénél, Vályi Dezsőnél 
tanult. László cserépkály-
hás és burkoló szakmát 
szerzett, István kéziszedő 
és nyomdagépmester lett.

Az érdi lacikonyha
„Európa legnagyobb fa-

lujában” – ahogy Érdet 
szokás emlegetni – négy 
évvel ezelőtt takaros há-
zacska épült a főútvonal 
mentén. Itt kapott helyet a 
Bentavölgye Tsz pecse-
nyesütödéje, másik felé-
ben pedig a szövetkezeti 
zöldségtermény-szaküz-
let. Úgy három esztendő-
vel a megnyitása után 
megkérdeztem valakit: 
hogyan lehetséges, hogy 
ez a lacikonyha ugyan-
olyan tiszta, gusztusos, 
mintha fél órája vágták 
volna át ajtajában a nem-
zetiszínű szalagot? Hogy 
az áruja mindig friss, az 
elárusítók mindig udvari-
asak? A megkérdezett egy 
pillanatig sem tűnődött a 
válaszon: „Azért, mert ez 
nem Laci konyhája, ha-
nem Pistáé: Dékány Ist-
ván tsz-elnöké! Az elnök 
pedig azt mondta, amelyik 
napon észreveszi, hogy a 
bolt tisztasága hanyatlott, 
nem várja meg, amíg a for-
galom is követi a példát, 
bezáratja. A Bentavölgye 
nem engedheti meg magá-
nak azt a ’luxust’, hogy 
rossz hírét költsék, elve-
szítse a vásárlók bizal-
mát.”

Érdekes elmélet. S 
amint hallottam, nem védi 
semmiféle szabadalmi jog. 
Sőt, utánozni szabad!

Őfelsége mázolója
– Emlékszel Laci, mikor 

hónapokig tojásrántottát 
ebédeltünk?

A három férfi vidámsá-
ga kis híján szétveti a fa-
lakat.

Ez akkor történt, ami-
kor a család két piktora, 
János és Sanyi az izsai 
templomot festette. A tisz-
telendő úr kiprédikálta, 
hogy a „művész uraknak” 
túróra, tojásra van szük-
ségük a festékkeveréshez. 
Hozták is a hívek kosár-
számra. Reggelente aztán 
mi is megjelentünk Laci-
val „segíteni”, s hátul a 
sekrestyében „angróban” 
sütöttük a tojásrántottát.

– Arra emlékszel-e, Sa-
nyi, amikor én voltam te? 
A kályhás szakma – ma-
gyarázza a tábornok – 
szezonmunka volt. Enni 
viszont egész évben kel-
lett. Amikor Sanyi beállt a 
bátyánk után színinöven-
déknek, fogtam a munka-
könyvét és jelentkeztem a 
komáromi hajóg yárba. 
Ott éppen nagy megrende-
lésen dolgoztak, kellett a 
munkáskéz: az angol 
anyakirálynőnek akkor 
készült az Elisabeth nevű 
luxusyacht. Finom mun-
ka, sürgős határidő. No, 
képzelje el, hogy azt a ha-
jót én mázoltam! Annyit 
tudtam, hogy melyik vé-
gén kell az ecsetet meg-
fogni, a többit már menet 
közben mutatták meg a 
szaktársak. Egy évig vol-
tam Dékány Sándor festő-
mázoló szakmunkás a ko-
máromi hajógyárban…

Nem kibicek  
voltak

Ha hárman összerak-
nák a kitüntetéseket, 
megtelne velük egy vitrin. 
De nem is volt az utóbbi 
negyven esztendő magyar 
történelmének olyan viha-
ra, válsága, aminek ők tá-
voli szemlélői, „kibicei” 
lettek volna.

A munkásmozgalommal 
úgy kerültek kapcsolatba, 
olyan magától értetődően, 
ahogy a nap kél és lenyug-
szik. Már gyermekkoruk-
ban ott lépkedtek anyjuk 
mellett a sorban, ha mun-

kát, kenyeret követelve 
tüntettek a proletárok a 
polgárházakkal szegett, 
macskaköves komáromi 
utcákon. Legjobb barátaik 
a dél-szlovákiai magyar 
kommunisták vezetőinek 
gyerekei voltak. Második 
otthonuk a munkásotthon 
lett. Ott kaptak rá az olva-
sásra, ott hallgattak elő-
ször zenét, verseket. Ott 
voltak minden felvonulá-
son, politikai tüntetésen, 
választási plakátokat ra-
gasztottak, jelszavakat 
festettek, sőt, egyszer még 
földet is osztottak.

– A harmincas évek kö-
zepén kiéleződött a pártok 
közötti harc a hatalomért 
Csehszlovákiában. Köze-
ledtek a választások, egy-
mást érték a kortes gyűlé-
sek a városban. A kommu-
nistákét – legalitás ide, 
polgári demokrácia oda – 
már az első félidőben 
rendőrökkel oszlatta szét 
Mahácek főkapitány, így 
vetődtünk el a Klapka tér-
re, ahol a kormányzó Ho-
dzsa-párt szónokai ágál-
tak. Egyszer csak halljuk, 
hogy a polgári demokrata 
Hodzsa miniszterelnök 
kortesei földosztást ígér-
nek a parasztoknak. Ezt 
már nem hagyhatjuk any-
nyiban! Elmentünk a mun-
kásotthonba, s egész éjjel 
földet csomagoltunk félki-
lós zacskókba. A csoma-
gokhoz cédulát tűztünk: 
„A Hodzsa párt állja a sza-
vát, íme a föld, amit meg-
ígért”. Hajnalra minden 
külvárosi ablakban elhe-
lyeztünk egy csomagot…

Dékány László annyira 
félt a nyugdíjas semmitte-
véstől, hogy alaposan be-
biztosította magát ellene: 
a biatorbágyi telek mellé 
– „kell egy kis mozgás az 
embernek, máskülönben 
berozsdásodnak az ízüle-
tei” – jó néhány társadal-
mi megbízatást is „beszer-
zett”, nehogy üresjárat-
ban teljenek a napok. Hát 
ettől nem kell tartania…

Nincs üresjárat
Sándornak a népfront-

mozgalomban rejlő, még 
mindig k iaknázatlan 
energia miatt fő a feje. Az 
emberek veszélyhelyzet-
ben már sokszor bizonyí-

tották segítő szándékukat, 
áldozatkészségüket. De 
miért kell ehhez veszély-
helyzet? Hogyan lehetne 
ezt a szunnyadó energiát 
tettekre váltani? Vannak, 
akik azt mondják: „A bari-
kádokon majd számíthat-
tok ránk”. No és a forrada-
lom hétköznapjain?!

István éppen huszadik 
évét tölti a Benta-völgye 
Tsz elnöki székében. Párt-
munkás korában falujáró-
ként tanulgatta a mező-
gazdaság ábécéjét a fel-
szabadulás utáni években, 
s a Vörös Akadémia elvég-
zése után választotta hi-
vatásul. „Ne csak hirdesd 
a szocialista nagyüzemi 
mezőgazdaság fölényét – 
hanem bizonyítsd be” – 
mondták neki. Bebizonyí-
totta. Szövetkezetük más-
fél évtizede nyereséggel 
gazdálkodik. Háromszáz-
húsz férőhelyes, szakosí-
tott tehenészeti telepükre 
– amelyet tavaly népesítet-
tek be évi 5600 liter tejet 
adó, finn marhákkal – úgy 
járnak a külföldi küldött-
ségek, mint valami ide-
genforgalmi látványosság 
csodájára. Vágóhídjukon 
9000 darab sertést dolgoz-
nak fel évente, abból látják 
el friss áruval a szövetke-
zet saját boltjait is; üveg-
házukban már április ele-
jén „szüretelték” a primőr 
paprikát.

A tábornok a Zrínyi 
Akadémia után a Vorosi-
lov Vezérkari Akadémián 
is a legjobbak között vég-
zett. Sándor egész életét 
megosztotta a művészet 
és a politika között.

A házigazda, Sándor 
egy sárgult újságlapot 
vesz elő a könyvszekrény-
ből. „Valami emlék, szí-
nészpályája kiemelkedő 
állomásáról” – gondolom. 
Alig-alig tévedtem. A cikk, 
amit mutat, csakugyan 
színi kritika, éppen csak 
nem róla, hanem fiatalon 
elhunyt bátyjukról, János-
ról, „felejthetetlen Bibe-
rach-alakításáról” szól.

– Ő volt a legtehetsége-
sebb közöttünk – mondja 
egy hang.

Vajon ki szólt hármójuk 
közül?

Nyíri Éva
Pest Megyei Hírlap

1975. május 4.

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

PROGRAM
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

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
KERTBARÁT KÖR
Gyümölcsfák metszése

A Príma Primissima díjas Bálint György 
kertészmérnök oktatási anyagának fel-
használásával. „Lakótelepi Klubövezet”, 
Enikő u. 2/B.
Január 26-án, pénteken 15 órakor

ELŐZETES
KIÁLLÍTÁS
Negyvenből 5
M. Nagy Péter fotókiállításának meg-
nyitója. A kiállítást megnyitja Wegenast 
Róbert festőművész. Közreműködik 
Benkóczy Péter.
Február 2-án, pénteken 18 órakor

KONCERT
Az Alma együttes farsangi koncertje
Jegyek elővételben kaphatók a műve-
lődési központ pénztárában. Belépő 
1900 Ft.
Február 25-én, vasárnap 11 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 19-én és 26-án, pénteken 9.30 és 
10.15 órakor
Meridián torna
A belépés ingyenes
Január 19-én és 26-án pénteken, 14 órakor
Babahordozó és Mosható Pelenka 
Klub
A részvétel ingyenes
Január 22-én, hétfőn 10 órakor
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Pomázi Zoltán: „Tétova Óda” - megzené-
sített versek
A belépés ingyenes
Január 22-én, hétfőn 18 órakor

Funkcionális edzés
Január 23-án, kedden 9 órakor
Kismamatorna
Január 23-án, kedden 10.15 órakor
Seniortorna
Január 24-én, szerdán 9 órakor
Kerekítő gyerekfoglalkozás
Január 24-én, szerdán 9.30 és 10.15 órakor
Szenior Örömtánc
Január 24-én, szerdán 14.30 órakor
Ovis torna
Január 24-én, szerdán 16.15 órakor
Love your belly
Hasizomfejlesztő tréning
Január 25-én, csütörtökön 10 órakor

ELŐZETES
Nefelejcs Bábszínház: Boribon 
kirándul
Belépőjegy 500 Ft
Január 29-én, hétfőn 9.30 órakor
Tücsökszabi Farsangi móka
Interaktív gyerekkoncert
Február 18-án, vasárnap 16 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.

PROGRAM
Zajti Ferenc: Portrémorzsák
Filmbemutató
Január 23-án, kedden 17 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
MAGYAR UTAZÓK, FÖLDRAJZI 
FELFEDEZŐK
A KÁRPÁT-MEDENCE TUDOMÁNYOS 
FELTÁRÓI
3276 EXPEDÍCIÓS NAP
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
HELY- ÉS SPORTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
SZABADULÁS NÉLKÜL
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt 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

PROGRAM
Magyar kultúra napja
Molnár Krisztina Rita és Sinha Róbert 
előadóestje
Január 24-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
PROGRAM
Újrakérhető foglalkozások
Január hónapban
Baba-mama klub
Január 26-án, pénteken 10 órakor

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

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 22., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–DVSC TVP 
20:40 Kor Kontroll Percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai Szabadegyetem 81/90. rész
22:30 Fogadó óra
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

Január 23., 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–Gyirmót FC Győr (A 2017.11. 

26-ai mérkőzés ismétlése) 
23:25 Műábránd
23:45 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:00 Híradó
 0:15 Tűzijáték

Január 24., SZErDa
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem 82/90. rész
21:00 Vasúti építészet Magyarországon
 ismeretterjesztő film

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 25., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 134. rész
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

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

Január 26., PÉnTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 134. rész
20:00  Kor Kontroll Percek 
20:20 Szabadulás nélkül
 dokumentumfilm
21:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

21:30 Fény-Kép
 kulturális magazin 
22:00 Mozgás
 sportmagazin
22:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
22:45 Híradó
23:00 Tűzijáték

Január 27., 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 Vasúti építészet Magyarországon
 ismeretterjesztő film
21:50 Bibliai Szabadegyetem 82/90. rész
22:50 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat 
23:20   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
23:50 Tűzijáték

Január 28., VaSárnaP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
19:30 Sztárportré 134. rész
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Szabadulás nélkül
 dokumentumfilm
21:40 Mozgás
 sportmagazin
22:10 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:40 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:10 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
23:40  Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Sztárportré
 – sztárok a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

KEDD
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

11.00 A tudomány mai állása
 ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Urbán 

Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
 Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Filmszerész ism
12.00 Tánczenei koktél

14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

SZOMBAT
06.00 Filmszerész ism.
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

magazinja
16.00 Aréna
 Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
20.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája

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

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

gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.

 

   Február 19.            

a NAPVIRÁG 
zenekar                       
farsangi koncertje 

 Március 19. 

 

CSIPKERÓZSIKA 

táncmese a VSG 
Kamarabalett előadásában 

 

  Április 16. 

 

KOLONTOS PALKÓ 
 

   Benedek Elek meséje nyomán 
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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 to-
vábbiakban: Ve.) 17. § (1) bekezdés a) pontja szerint a sza-
vazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcím-
mel 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

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.

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 Az Érd Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között  
ügyfélfogadást tart

a Polgárok Háza  
204-es szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást 

észlel a városban,   
az alábbi telefonszámokon,  

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

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

macsotay.polgarorseg@gmail.com



MOST VÁLTSA MEG ÉVES
ORSZÁGOS VAGY MEGYEI
E-MATRICÁJÁT!

www.nemzetiutdij.hu

A tavalyi évre vásárolt éves országos és megyei
e-matricák 2018. január 31-ig érvényesek.

ONLINE VÁSÁRLÁS: EMATRICA.NEMZETIUTDIJ.HU
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Csa ládok éve, növekvő támogatásokkal
2018 a családok éve – és ezt nemcsak az elnevezés, ha-
nem a kormányzati intézkedések is tükrözik. Ebben az 
esztendőben 1700 milliárd forinttal több támogatás jut a 
családoknak, mint 2010-ben.

A jelzáloghiteles családok 
tartozása a harmadik, illet-
ve a negyedik vagy további 
gyermek megszületése ese-
tén gyermekenként 1–1 mil-
lió forinttal csökken. A jelzá-
loghitel-csökkentés a később 
felvett lakáscélú hitelekre is 
érvényes.

Ha valaki csok-támogatás-
ból vásárol új lakást, akkor 
idén már nem 30, hanem 40 
millió forintos lakásig vehető 
igénybe a 600 ezer forintos il-
letékkedvezmény, azzal, hogy 
továbbra is levonható a csok 
összege az illeték alapjából.

A kétgyermekes családok 
adókedvezménye január el-
sejétől 35 000 forintra nő (jö-
vőre pedig további ötezer fo-
rinttal emelkedik).

2018-ban nő a gyed össze-
ge: a maximum eléri a bruttó 
193 200 forintot. A diplomás 
gyed jogosultsági idejét egy-
ről két évre emelik, és a fo-
lyósított összeg is nő.

Növekszik a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvez-

mény igénylésének jövede-
lemhatára is, 5 százalékkal, 
így még többen vehetik igény-
be az ingyenes természetbe-
ni juttatásokat, mint például 
a gyermekétkeztetés.

Több pénzt kapnak kéz-
hez azok, akik állandó és 
tartós gondozásra szoruló 
súlyosan fogyatékos vagy 
tartósan beteg 18 év alatti 
emberek gondozását, ápolá-
sát végzik. Az ápolási díj 
alapösszege öt százalékkal 
emelkedik, valamint a tartó-
san beteg gyermeküket leg-
alább húsz éven át otthon 
ápolók számára új támoga-
tási forma lesz elérhető.

Január 1-jétől a diákhitel-
lel rendelkező nők esetében 
az első gyermek születésé-
nél három évre felfüggesztik 
a tartozás törlesztését, a 
második gyereknél elenge-
dik a tartozás felét, a harma-
diknál pedig teljes mérték-
ben elengedik azt.

Továbbra is megmarad az 
első házasoknak járó adó-

kedvezmény, ami két évig 
vehető igénybe.

A kormány a fiatalokra 
is gondol: február 1-jétől az 
eddig i havi leg feljebb 
50 000 forintról 70 000-re 
emelik a szabad felhaszná-
lású Diákhitel1 esetében 
felvehető összeget. Az 
igénylés korhatárát a je-
lenlegi 40-ről 45 évre eme-
lik, és a Diákhitel1 törlesz-
tését bevonják az adó- és 
járulékmentes cafeteria-
juttatások körébe.

További jó hír, hogy a 35 év 
alattiak 34 500 forintos ér-
tékhatárig visszakaphatják 
középfokú, komplex nyelv-
vizsgájuk díját, a 20 év alatti 
fiatalok pedig július 1-jétől 
kérhetik a KRESZ-tanfo-
lyam és -vizsga díjának meg-
térítését, 25 000 forintos ér-
tékhatárig.

Január 1-jén elindult a 
Köldökzsinór program, 
amelynek keretében a ma-
gyar, ám határainkon kívül 
született gyermekek szülei 
is jogosulttá válnak az egy-
szeri 64 125 forintos anyasá-
gi támogatásra, valamint a 
Babakötvényre.

 (MTI)

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 
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A fogyasztók jogainak védelme 
érd ekében indított ügyészi perek
A Pest Megyei Főügyészség a fogyasztók védelme érde-
kében folytatott tevékenysége során különböző vállalko-
zások fogyasztókat érintő tevékenységét, valamint 
olyan szerződési feltételeit vizsgálta meg, amelyeket fo-
gyasztókkal való szerződéskötéshez használtak. A vizs-
gálat eredményeként az ügyészség több peres eljárást 
indított, így egy mobilszolgáltatóval, egy utazási irodá-
val és egy bankkal szemben is.

A Pest Megyei Főügyész-
ség pert indított az egyik 
legnagyobb hazai mobilszol-
gáltatóval szemben, azért 
mert a cég jogellenesen szá-
mítja fel az SMS-ben küldött 
fizetési felszólítások díját 
lakossági ügyfeleinek.

Az egyik hazai mobilszol-
gáltató abban az esetben, 
amikor az előfizető a díj befi-
zetésével késlekedik, SMS-
ben küld felszólítást. Azt kö-
vetően a fizetési felszólítás 
díjaként 750 forinttal terheli 
meg az ügyfél következő 
havi számláját.

A főügyészség álláspontja 
szerint a fizetési felszólítási 
eljárás díjának megfizette-
tése jogellenes. A felszólító 
SMS-ekért a szolgáltató 
csak akkor számíthatna fel 
díjat az ügyfeleknek, ha az-
zal költségei keletkeznének. 
A mobilszolgáltató azonban 
a saját távközlési rendsze-
rén keresztül küldi az SMS-
eket a fogyasztóknak. Az ily 
módon megküldött figyel-
meztető SMS-ek pedig nem 
okoznak számára külön 
költséget.

A díjszabás azért is jogel-
lenes, mert egy milliós ügy-
félkörrel rendelkező vállalat 
esetén észszerűen kell szá-
mítani arra, hogy mindig 
lesznek olyanok, akik elfelej-
tik befizetni a számlájukat, 
még akkor is, ha egyébként 
ezt általában határidőben 
megteszik. Ez a szolgáltatás 
nyújtásának szükséges vele-
járója. A vonatkozó jogsza-
bály szerint viszont ebben az 
esetben a szolgáltató egyál-
talán nem számolhat fel kü-
lön díjat.

A Pest Megyei Főügyész-
ség a bíróságra benyújtott 
keresetében azt indítvá-
nyozta, hogy a bíróság a 
szolgáltatót tiltsa el a fizeté-
si felszólítás díjának további 
felszámításától, valamint az 
ezen a címen beszedett díja-
kat egy évre visszamenőleg 
térítse vissza az érintett fo-
gyasztóknak.

*
A Pest Megyei Főügyész-

ség egy országosan működő 
utazási irodával szemben 
azért indított pert, mert a 
részvételi díjat meghaladó-
an 1500 Ft foglalási díjat fi-
zettetett utasaival.

A főügyészség álláspontja 
szerint az utas a részvételi 
díjjal már megfizetette a fog-
lalás díját, ezért a foglalási 
díj ismételt megfizettetése 
jogsértő.

Szerződéses kötelessége 
az utazási irodának, hogy el-
végezze az utazás foglalásá-
val kapcsolatos valamennyi 
ügyintézést. A hatályos jog-
szabályi előírásokból pedig 
egyenesen az következik, 
hogy az utas által fizetendő 
részvételi díjnak tartalmaz-
nia kell a foglalás díját is.

Ezen okokból az utazási 
iroda a részvételi díj mellett 
külön foglalási díjat nem 
számíthatna fel.

A Pest Megyei Főügyész-
ség keresetében indítvá-
nyozta, hogy a bíróság az 
utazási irodát tiltsa el a „fog-
lalási díj” további felszámí-
tásától, valamint az utasai-
tól ilyen jogcímen beszedett 
díjat öt évre visszamenőleg 
fizesse vissza.

*

Az egyik bankkal szem-
ben a Pest Megyei Főügyész-
ség – többek között – azért 
nyújtott be keresetet, mert a 
bank a fogyasztókkal köten-
dő szerződéseiben olyan ki-
kötést alkalmazott, amely 
alapján a fogyasztó előre el-
fogadja, hogy a szerződés 
banki felmondása esetén a 
tartozása annak előzetes vi-
tathatósága nélkül végre-
hajtható.

Ez a szerződéses megol-
dás egy olyan tartozáselis-
merés, amelyet a fogyasztó 
a szerződés aláírásakor 
előre elfogad. Erre az ún. 
„ténytanúsítványra” a 
szerződés alapján a bank 
közjegyzői végrehajtási zá-
radékolást kérhet, így elér-
heti, hogy bírósági, illetve 
békéltető testület előtti el-
járás nélkül, azonnal el-
rendelésre kerüljön a vég-
rehajtás a fogyasztóval 
szemben.

Ha a közvetlen végrehaj-
tásra a banknak nem lenne 
lehetősége, akkor egy per-
ben a bank lenne köteles a 
követelése jogalapjának és 
összegszerűségének bizo-
nyítására.

Ez az eljárás a bank szá-
mára megkönnyíti a fo-
gyasztóval szembeni igény-
érvényesítést, hiszen a fo-
gyasztó majd csak a vele 
szemben már foganatosított 
végrehajtással szemben in-
díthat pert a végrehajtás 
megszüntetése vagy korlá-
tozása érdekében, amelyben 
már nem a banknak, hanem 
a fogyasztónak kell bizonyí-
tania. A fogyasztó bizonyí-
tási lehetőségeit tekintve 
ebben a perben már jóval 
hátrányosabb helyzetben 
van, mindamellett, hogy a 
perindítás további nehézsé-
geket és költségeket ró a 
végrehajtás alá került fo-
gyasztóra.

(Forrás:  
Pest Megyei Főügyészség)

Negyvenből5

2018.
02.02.
péntek 18 óra

A fotók nyomtatását támogatta:               MÉDIA Kft. 

M. Nagy Péter
fotográfiái
A tárlatot megnyitja:
WegeNaSt rÓBert festőművész
Közreműködik:
BeNkÓczy Péter zongorán

„Azt kutatom a képalkotás során, ahogy a nagyon is 
valóságos, hétköznapi tárgyak, tárgyrészletek, természeti 
képződmények rendeződnek – rendeztetnek! – össze 
vonalak, színek harmóniájává...” 

Az előadásra minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

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

www.foldrajzimuzeum.hu

filmbemutató

2018. január 23. (kedd) 17.00 óra

Zajti Ferenc
tanár, filmkészítő

Zajti Ferenc-
Portrémorzsák

MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
ALKALMÁBÓL

Az intézmény fenntartója
Érd MJV Önkormányzata

Tám ogatás a fogyatékos gyermekek családjainak
Fogyatékos fiatalt vagy 14 év alatti 

tartósan beteg gyermeket otthonában 
nevelő családok segítésére hirdetett pá-
lyázatot az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma (Emmi) – közölte a szociális ügye-
kért és társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkár csütörtökön Tatán, az Esőem-
berekért Egyesület központjában.

Czibere Károly elmondta, a 95 millió 
forint keretösszegű pályázat célja, hogy 

országosan elterjesszék a Kézenfogva 
Alapítvány és hat partnere által kidolgo-
zott programot, amely lehetővé teszi a 
fogyatékos fiatalt nevelő családnak, hogy 
– előre egyeztetett időpontban – segítőt 
hívjon otthonába, aki rövid időre teher-
mentesíti a gondozó családtagot.

Az államtitkár hozzátette, a pályázati 
keretből 43 200 órányi segítő szolgálat 
finanszírozható. A február 10-ig benyújt-

ható pályázat országszerte 286 szociális 
támogató szolgálat számára teszi lehető-
vé a módszer átvételét.

A minisztérium a lebonyolítással 
kapcsolatos feladatok ellátására a Fo-
gyatékos Személyek Esélyegyenlőségé-
ért Közhasznú Nonprofit Kft.-t bízta 
meg. A pályázattal támogatott tevé-
kenységek 2018 áprilisától az év végéig 
valósulnak meg. (MTI)



18 | 2018. január 17. |    helyi érték

Új  képzések, felnőtteknek
Ingyenes szakmai képzések indulnak február elsején 
az Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolájában, alapfokú iskolai vég-
zettséggel, érettségivel és már meglévő szakképesí-
téssel rendelkezők számára egyaránt. Az esti okta-
tásra még lehet jelentkezni.

Az érettségivel rendelke-
zők a kereskedő képesítést 
szerezhetik meg, az alapfo-
kú végzettségűek pedig az 
eladó, a festő, mázoló, tapé-
tázó, a gépi forgácsoló, a 
karosszérialakatos, a szer-
számkészítő, valamint a 
központifűtés- és gázháló-
zat-rendszerszerelő szak-
mákat sajátíthatják el, két-
éves esti képzés keretében. 
Ezenkívül elindul a kis- és 
középvállalkozások ügyve-
zetője II. (választható nyelv: 
angol) képzés is, amire 
azok jelentkezhetnek, akik-
nek van érettségijük és va-
lamilyen szakképesítésük, 
és B1 szintű angolnyelvtu-
dásuk. Ez a képzés egy évig 
tart majd.

– Kkv-k ügyvezetője kép-
zésünk szeptemberben, il-
letve az előző tanévben is 

indult, és minden turnusra 
nagyon sokan jelentkeztek. 
A többi meghirdetett képzé-
sünk is népszerű, általában 
meg szokott lenni a nyitó 
létszám, de nem jellemző a 
többszörös túljelentkezés, a 
vendéglátó szakmákat kivé-
ve. Ilyeneket azonban hely-
hiány miatt most, kereszt-
félévben sajnos nem tud-
tunk meghirdetni – mondta 
érdeklődésünkre Tériné 
Pataki Magdolna igazga-
tóhelyettes, akitől megtud-
tuk azt is: az alapfokú vég-
zettséggel rendelkezők szá-
mára meghirdetett képzé-
sek közül várhatóan az el-
adó lesz a legnépszerűbb. 

– Sok érdeklődőre számí-
tunk a karosszérialakatos, 
valamint a központifűtés- 

és gázhálózat-rendszersze-
relő képzésekre is. A mini-
mális létszám – a kkv-k 
ügyvezetőjét kivéve – 12 fő; 
ha egy képzésre keveseb-
ben jelentkeznek, azt nem 
indítjuk el. Sokan vannak 
egyébként, akik több szak-
ma iránt is érdeklődnek, 
így ha egy adott csoport 
nem is indul, egy másikban 
találhat helyet – tette hozzá 
az igazgatóhelyettes. 

A képzések ingyenesek, 
hiszen az iskolarendszerű 
szakképzésben megszer-
zett első és második állami-
lag elismert szakképesítés 
megszerzését az állam – a 
szakképzési törvényben 
meghatározott feltételekkel 
– ingyenesen biztosítja 
mindenki számára.

– Azok jelentkezését vár-
juk tehát, akiknek legfel-

jebb egy olyan szakmájuk 
van, amit ingyenesen sze-
reztek. Természetesen 
azok is részt vehetnek a 
képzésen, akiknek akár 
több szakmájuk is van, ám 
ezeket nem államilag támo-
gatott, hanem fizetős kép-
zés keretében szerezték – 
hangsúlyozta Téreiné.

A Kós iskola képzéseire 
január 26-ig lehet jelentkez-
ni, de ha valaki kicsúszik 
ebből a határidőből, és sze-
retne jelentkezni, későbbi 
is érdeklődhet, hiszen elő-
fordulhat, hogy nem telt 
még be a létszám. Bővebb 
információt a Kós iskola 
honlapján közzétett tájé-
koztatókból kaphatnak az 
érdeklődők.

QQ ÁK

Kin cskeresők a Marianumban
Az iskola kincset rejt a 
gyerekeknek és kincset ta-
lál a gyerekekben mottóval 
rendezte meg 2018-as első 
iskola-előkészítő foglalko-
zását a Marianum Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola múlt 
szombaton. 

A délelőtt a farsangi ké-
szülődés jegyében telt: a vég-
zős óvodások kézműves és 
mozgásos foglalkozásokon 
pillanthattak bele az iskola 
életébe, míg a szülők megis-
merkedhettek iskola peda-
gógusaival, nevelő-oktató 
munkájával, illetve a beisko-
lázási tudnivalókkal. 

A kincskereső foglalko-
zásra mintegy hatvan csa-
lád jött el – többségben olyan 
szülők, akiknek még nem 
jár, illetve járt ide gyerme-
kük – tudtuk meg Takácsné 
Tóth Noémi igazgatónőtől, 
aki kérdésünkre elmondta 
azt is: a Marianum a jó híre, 
a kiegyensúlyozott, nyugodt 
és fegyelmezett iskolai lég-
kör miatt népszerű a szülők 
körében, és sokan választ-
ják azért is ezt az iskolát, 
mert itt a gyermek vallásos 
nevelést kaphat.

– Vonzó a magas nyelvi 
óraszám is, hiszen a hoz-
zánk járó gyerekek első osz-
tálytól kezdve heti hat órá-
ban tanulhatnak német nyel-
vet. Nagyon kedvelt az angol 

nyelvi osztályunk is – tette 
hozzá az igazgatónő, aki 
kérdésünkre elmondta: az 
iskolába jelentkezők száma 
minden évben változik – volt, 
hogy épp be tudták tölteni a 
két osztályt, másik eszten-
dőben pedig, bár három osz-
tályt indítottak, nem tudtak 
minden jelentkezőt felvenni.

A Marianum iskolában a 
2018/19-es tanévben nem-
csak két általános iskolai 
első osztály indul, hanem 
egy gimnáziumi is. A közép-
iskolai osztály az új épület-
ben kap majd helyet, ami a 
már meglévő iskola szom-

szédságában épül. Takács-
né Tóth Noémi elmondta, 
hogy az építkezés az ütem-
terv szerint halad, és ha ezt 
továbbra is tartani tudják, 
júliusra elkészülhet az épü-

let. (Technikai okok miatt a 
Marianumban induló gimná-
ziumi osztály az Érdi Gárdo-
nyi Géza Általános Iskola és 
Gimnáziumnál jelenik meg, 

a felvételit is ott írják a diá-
kok szombaton.)

– A már meglévő iskola is 
megújul. A munkálatok már 
tavaly elkezdődtek, nyílás-
zárócserével, szigeteléssel, 
nyáron pedig többek közt 
teljes tetőcsere vár az épü-
letre. Mivel a felújításra há-
rom hónap szükséges, két 
héttel korábban befejezzük a 
tanévet. Ehhez átcsoporto-
sítjuk a tanítás nélküli mun-
kanapokat, és pár szomba-
ton is tanítást tartunk – zár-
ta szavait az igazgatónő.

QQ ÁdÁm Katalin

A Marianum iskolába járt a nagylányom, itt tanul a fiam is, és szeret-
ném a kislányomat is ide hozni. Nagyon jó alapokat adott a legidő-
sebbnek ahhoz, hogy egy erős gimnáziumban folytassa a tanulmá-
nyait. Tetszik az emelt szintű nyelvoktatás és az iskola szellemisége 
is – mondta érdeklődésünkre Eszter, aki harmadik gyermekével ér-
kezett a Kincskereső foglalkozásra.
– Noémi lányom már ide született. Vasárnaponként ő is jár temp-
lomba, látja, hogy a testvérei ministrálnak, sőt, játszott a betlehe-
mesben is – tette hozzá mosolyogva az édesanya.

A következő Kincskereső fog-
lalkozást február 24-én dél-
előtt rendezik. Az iskola nyílt 
napját március 20-án tartják, 
jelentkezni pedig április 11–
12-én lehet a Marianum isko-
lába. Az intézmény kéri azo-
kat, akik gyermekükkel sze-
retnének részt venni a febru-
ári Kincskereső foglalkozá-
son, jelezzék a titkarsag@
marianum.hu címen.

A leendő tanító nénik figyelték, hogyan kapcsolódnak be a gyerekek 
a játékos feladatokba

Az új épületszárny is épül, a munkák az ütemtervnek megfelelően haladnak
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Nagy Vagy, Batthyány!
Második helyen végzett a Batthyány iskola csapata a 
Nagy Vagy! országos vetélkedőben. A sportiskola csa-
pata tizennyolc indulóból bizonyult a második leg-
jobbnak.

A több héten át tartó via-
dalnak az Érd Aréna adott 
otthont, a döntőt pedig va-
sárnap sugározták – aki lát-
ta, azt tudja: az érdi sportis-
kola csapata nem sokkal 
maradt le a dobogó legfelső 
fokáról.

A játékos vetélkedő külön-
legessége, hogy az iskolák 
csapataiban szerepelnie kel-
lett alsósoknak, felsősök-
nek, szülőknek, illetve peda-
gógusoknak, és minden csa-
pathoz egy ismert személyi-
séget sorsoltak ki, aki a csa-
pat szerves tagjaként vett 
részt a mókás, sportos fel-
adatokban. Az érdiek segítő-
je – egyben csapatkapitánya 
– Tápai Szabina kézilabdá-
zó volt. A csapat munkáját 
Horváth Anikó tanító fogta 
össze, aki harmadik alka-
lommal vett részt a Nagy 
Vagy! vetélkedőben, és irá-
nyította a felkészülést. 

– Sok új feladattal talál-
koztunk, ezeket nagyon él-
veztük. Remek volt a csapat, 
hamar összeszoktunk, a 

gyakorlások során lelkes és 
összeszedett volt mindenki. 
A floorballos feladat ment a 
legjobban, ami nem is cso-
da, hiszen több versenyző 
az iskola floorballcsapatá-
ból került ki. Legnehezebb a 
fakutyás feladat volt: bevá-
sárlókocsival kellett hajtani 
magunkat. A kocsit nagyon 
nehéz volt elindítani és a 

mozgását kontrolálni, még a 
felnőtteknek is, nemhogy a 
gyerekeknek. Nem volt 
könnyű a hordóhajtás sem. 
Szerencsére minden felada-
tot tudtunk gyakorolni az 
iskolában, és nagyon jó 
eredménnyel: ez a második 
hely a legjobb, amit elér-
tünk: korábban hatodikok, 
illetve negyediek voltunk. 
Ha indulunk jövőre is, ter-
mészetesen az első helyet 
célozzuk meg – zárta szava-
it a tanítónő.

QQ Á. K.

Az eddigi legjobb eredményt érte el a Batthyány a Nagy Vagy!-ban

Már Érden is vigyáznak ránk a zebrazászlók
Eddig is úgy gondoltuk, ezután pedig végképp bebizo-
nyosodott, hogyha valaki jól használja a közösségi olda-
lakat, akkor abból nagyon jó kezdeményezések szület-
hetnek. Tavaly a szabad fogas akcióval kabátokkal segí-
tették a hidegben a rászorulókat, néhány hete enni adok 
dobozt szereltek fel Érdligeten a civilek, most pedig 
zebrazászlókkal vigyázzák a gyalogosbiztonságot. 
Mindhárom kezdeményezés önkéntes alapon a Faceboo-
kon született.

A sajtóban néhány hete 
kapott hírt, hogy először Gö-
döllőn, majd Diósdon szerel-
tek fel gyalogosátkelőket 
zebrazászlókkal. Ezek tulaj-
donképpen fényvisszaverő 
mellényekből varrt három-
szögek egy erősebb fa nyélre 
rögzítve, aminek az a lénye-
ge, hogy a kézbe véve láttas-

sa a gyalogost, aki szeretne 
átkelni egyik oldalról a má-
sikra. Mert bizony nagyon 
sok olyan zebra van Érden 
is, ahol nincs lámpa, viszont 
a nagy közúti forgalom miatt 
szinte lehetetlenség átmenni 
az úton. A zebrazászlóknak 
az a céljuk, hogy az autósok 
már messziről észrevegyék, 

hogy valaki áll 
az út szélén. 
Ahol már ré-
gebb óta van-
nak ilyenek, ott 
az a tapaszta-
lat, hogy köny-
nyebben át tud-
nak kelni a 
gyalogosok.

Az ötlet né-
hány érdi kö-
zösség ioldal-
fe l h a sz n á ló -
nak is nagyon 

megtetszett, így először kü-
lönböző csoportokban puha-
tolóztak, hogy ki áldozna rá 
pénzt és időt, hogy Érdre is 
kihelyezhessék a zászlókat. 
Miután kéttucatnyian lelke-
sen álltak a dologhoz, létre-
hoztak egy nyilvános cso-
portot, ahol megbeszélték, 
hogy ki tud láthatósági mel-
lényt venni, ki járul hozzá 
faanyaggal, ki tud varrni, ki 
tud PVC-csövekből tartót 
csinálni, s ki tudja majd ki-
helyezni. Miután ezzel meg-
voltak, három helyszínre 
(Fehérvári út 34., Kossuth 
Lajos utca 84., Riminyáki út 
49.) fel is szerelték a zebra-
zászlókat, úgy, hogy a gyalo-
gosátkelő mindkét oldalára 
került a tárolóból, hogy le-
gyen hova biztonságba he-
lyezni a zászlót, ha már nem 
kell. A tartókon egyébként 
használati utasítás is van, 
így ha valaki nem tudja, 
hogy mik azok a zászlók, pil-
lanatok alatt megérti, hogy 
mi a dolga vele gyalogos-
ként. A civilekből alakult 
csoport célja, hogy a főbb 
közlekedési útvonalak men-
tén minden járdához ki tud-
janak helyezni zebrazászló-

kat, ezért ehhez további tá-
mogatókat, lelkes önkénte-
seket várnak, de a javaslato-
kat is szívesen fogadják, 
hogy hol legyen a következő 
zebra, amit felszerelnek. 
Csatlakozni a Facebookon 
lehet a Zebrazászlók Érden 
nevű nyilvános csoporthoz. 

Az Érdi Újság kedd reggel 
a Gárdonyi Uszodánál és a 
Gellért utca megállónál lévő 
gyalogátkelőhelyeket fotóz-
ta, s közben arról kérdezte a 
járókelőket, hogy mi a véle-
ményük a zebrazászlókról. 
Egy anyuka elmondta, hogy 
nagyon örül a kezdeménye-

zésnek, mert vele is előfor-
dult már, hogy perceket várt, 
hogy át tudjon menni az üz-
letekhez. Ismerte a mód-
szert, mert látta a Faceboo-
kon. Egy idősebb asszony a 
Riminyáki úton lakik, rend-
szeresen használja a zebrát, 
ami a buszmegállónál van. 
Előfordult vele, hogy azért 
késte le a buszt, mert nem 
engedték át az autók. El-
mondta, hogy eddig csak 
egyszer próbálta ki a zász-
lót, de akkor azonnal át is 
tudott menni és biztonság-
ban érezte magát. 

QQ NyH

A tapasztalat szerint a zebrazászlók biztonságosabbá teszik a közlekedést

Mindenhol használati utasítás segíti a gyalo-
gosbiztonságot
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Azz

munkkakkörbbe.

Amit kínálunk:
• fix alapbér + jutalék;

• meglévő ügyfélkör;

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

végezhető munka

Az önéletrajzokat a
hr.erdiujjsagg@@ggmail.com e-mail címre vájjuk.

Amit várunk:
• proaktív,
• precíz,
• gyakorlatias hozzáállás

fiatal, lendületes csapatába
rugalmas, kreatív, önálló kollégát keres
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Táskát lopott, 
készpénzt vett fel

Az Érdi Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztálya a 
13110/2528/2017. bűnügyi 
számon lopás vétség elköve-
tésének gyanúja miatt indí-
tott nyomozást ismeretlen 
tettes ellen.

A nyomozás adatai szerint 
a férfi 2017. december 11-én 
délután egy Érden lévő hi-
permarket parkolójában nyi-
tott állapotban leállított sze-
mélygépkocsiból egy táskát 
lopott el, a benne lévő szemé-
lyes iratokkal, készpénzzel, 
bankkártyával, mobiltele-
fonnal együtt. Az elkövető az 
eltulajdonított bankkártya 
felhasználásával egy Mar-

tonvásár területén található 
ATM automatából készpénzt 
vett fel.

Az Érdi Rendőrkapitány-
ság kéri, hogy aki a képeken 
látható férfit felismeri, tar-
tózkodási helyéről informá-
cióval rendelkezik, jelent-
kezzen személyesen az Érdi 
Rendőrkapitányságon (2030 
Érd, Felső u. 4. sz.) vagy hív-
ja a 06-23/365-041 telefon-

számot, továbbá a Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenység-irányítási Köz-
pontját a 06-1/236-2883-as 
telefonszámon, illetve névte-
lensége megőrzése mellett 
tegyen bejelentést az ingye-
nesen hívható 06-80-555-111 
„Telefontanú” zöld számán, 
vagy a 107,  112 központi se-
gélyhívó telefonszámok va-
lamelyikén.

Bűnmegelőzési előadás időseknek
A bűnmegelőzés fontossá-

gára hívta fel a szépkorúak 
figyelmét a rendőrség szak-
embere.

Az Érdi Rendőrkapitány-
ság bűnmegelőzési előadója 
2018. január 10-én előadást 
tartott az érdi Szociális Gon-
dozó Központ Idősek Klubjá-

ban. A program során az 
előadó felhívta a figyelmet 
az idősek sérelmére elköve-
tett bűncselekmények, első-
sorban az úgynevezett uno-
kázós csalások, trükkös lo-
pások megelőzési lehetősé-
geire, jellemzőire, a bűnözők 
által legtöbbször alkalma-

zott módszerekre. Az elő-
adás során a jelenlévők hall-
hattak az interneten történő 
vásárlás veszélyeiről.

A bűnmegelőzési előadó 
felhívta a figyelmet arra is, 
hogy ezen bűncselekmények 
egy része kellő odafigyelés-
sel és a házalókkal szembe-
ni bizalmatlansággal meg-
előzhető. Forrás: police.hu

Az érdi rendőrök a lakosság segítségét kérik a képen látható férfi azonosításához

Ha örökbe fogadná Lukréciát vagy Leont, 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

Lukrécia kedves, közepes-
nagy termetű, puha bundájú 
kutyus, 1 év körüli, ivartalaní-
tott szuka. Jóindulatú, játé-
kos, még nevelést igényel, 
más kutyákkal jól megfér, 
nem domináns.

Leon 7 hónap körüli, nagyra 
növő kan. Emberbarát, ér-
deklődő, nevelést igénylő nö-
vendék kutyus, más kutyák-
kal szoktatás után jól kijön. 
Szeret játszani, aktív, ki-
egyensúlyozott.

KéK híreK

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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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

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

54
68

88
53

97
75

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

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Ács és mindenféle famunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

tetőtér-beépítést, gipszkartonozást,
lambériázást, előtető-készítést,

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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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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Biorezonanciás állapotfelmérés
06-70 365 27 35
www.biovitalstudio.com

Természetgyógyász

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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Duguláselhárítás, csatornázás,
aszfaltozás gyorsszolgálat!
A legkisebb munkától garanci-
ával! Hétvégén is! 06-30-797-
1037

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

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

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

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

Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építé-
sét, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43
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LOMTALANÍTÁS A-Z-ig!
06-23-396-396, 06-20-318-4555

OKTATÁS

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

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

Káros szenvedélyektől mentes
idős néni eltartási szerződést
kötne hasonló házaspárral. Tel.:
06-70-401-6270

TÁRSKERESÉS

Magányos? Társra vágyik? Hívja
Fehér Orchidea Társközvetítőn-
ket. 06-20-487-6047, 06-30-
974-1056

52 éves úr hölgy ismeretségét ke-
resi Érden és környékén. 06-30-
859-9471

VEGYES

Vásárolnék használt szerszámo-
kat: hegesztőt, üllőt, satut, ma-
rószerszámokat, esztergaszer-
számokat, vídia-lapkát, villás-
kulcsot stb. T: 06-30-242-8413,
06-30-193-5354.

Időskíséretet, betegkíséretet,
ház/lakásgondnokságot, ügyin-
tézést vállalok, gyakorlattal, le-
informálhatóan. Tel.: 06-30-
834-6494

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

típus
Hirdetés Hirdetési

méret
(mm)

Alapár

1/50

(nettó)

40x48 13.248
2/50 83x48 26.496
1/100 40x98
2/100

27.048
83x98 54.096

2/150 83x148 81.696
3/100 126x98 81.144
3/150 126x148
3/200

122.544
126x198 163.944

5/150 212x148(féloldal) 204.240

5/300
(oldal) 212x298 411.240

Elérhetőségeink: 2030 Érd, Szabadság tér 12.
06-23-520-117
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

Ügyfélfogadás: H-P 8:30-16 óráig

A keretes hirdetési alapár nettó ár, az áfát nem tartalmazza, egyszeri megjelenésre vonatkozik.
Érvényes 2018. január 1-től visszavonásig. Kiadónk politikai hirdetéseket nem fogad be.

Érdi Újság • Példányszám: 25 300
Átlag oldalszám: 24. Terjesztési terület: Érd közigazgatási területe.

Lapzárta: hétfő 12 óra. Megjelenés: minden héten szerdán.

Jellemző hirdetési felületek és árak
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Fakivágás, Faápolás,
sövénynyírás.

Igény szerint szállítással!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 54

84
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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.

INGATLAN

Keresek Érd/Törökbálint/Százha-
lombatta környékén 3 millió Ft
irányáron hétvégi házat. 06-30-
2006402, fabizolt@freemail.hu

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
28
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ÁLLÁST KÍNÁL

„Biztos munkahely és a fizetés pon-
tosan megérkezik. A MAPEI a 2.
családom. Ez a csapat összetart jó-
ban-rosszban”

(Zsitnyányi Otto raktáros)

Szeretnél Te is
ebben a csapatban

raktáros
lenni Sóskúton?

Önéletrajzokat
MAPEI KFT., 2040 Budaörs, Pf. 6. és

allas@mapei.hu címekre
kérjük elküldeni.
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Feltételek:
• targoncavezetői jogosítvány
• raktárkezelési gyakorlat
Előny:
• Sóskút vagy környéki lakóhely

54
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A Szigetelők Boltja Kft.
árukiadó, raktáros

munkavállalót keres.

Feladatok:
• Vevők udvarias kiszolgálása.
• A beérkező áruk raktárba történő betárolása.
• A raktár területének rendben és tisztán tartása.
• Amegrendelt áruk összekészítése szállításra.
• Elektromos targonca vezetése.
• Szállítmányt kísérő dokumentumok kezelése (számla,
szállítólevél).

Elvárások:
• Szakmunkás bizonyítvány vagy minimum középfokú
végzettség.

• OKJ-s targoncavezetői jogosítvány.
• Targoncavezetésben szerzett tapasztalat.
• Precíz, (gyors) pontos munkavégzés.
• Napi 8 órás munkarend.
• Álló (sétáló) munka vállalása.
• Raktározásban szerzett tapasztalat.
• Megbízhatóság.
• Problémamegoldó képesség.

Amit kínálunk:
• Kiszámítható jövedelem.
• Hosszú távú, megbízható munkahely.
• Határozatlan idejű munkaszerződés.
• Munkavégzés helye: 2030 Érd, Lőcsei u. 28-32.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
az iroda@szigetelokboltja.com e-mail címre.

Érdi szigetelőanyagokat forgalmazó kereskedelmi cég
Munkatársat keres az alábbi területre:

Értékesítő

Fényképes önéletrajzot várunk, mely többek között
tartalmazza az eddigi munkahelyeket és munkaköröket.

Az önéletrajzot az
iroda@szigetelokboltja.com

e-mail címre várjuk. 54
77
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Elvárásaink:
• értékesítői tapasztalat
• jó megjelenés
• jó kommunikációs képesség

Az állás betöltéséhez előnyt jelent
• Nagy Machinátor vállalati rendszerben szerzett
tapasztalat

• építőanyag, szigetelőanyag értékesítésében szerzett
tapasztalat

Amit kínálunk:
• folyamatos szakmai fejlődés
• fiatalos lendületes kollégák
• jó csapatszellem
• hosszú távú, stabil munkahely

Egyéb tudnivalók:
• Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
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A KatiMami Pékségbe
gyakorlattal rendelkező

péket és bolti eladót
felveszünk.
Elérhetőségek:

samolkft@samol.t-online-hu
06-23-365-735

2030 Érd, Riminyáki út 64.
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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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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.

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.

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.

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.

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
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BIRKÓZÁS

Kapu a világjátékokra
Kétnapos viadalt tartott január 13-án és 14-én a Bat-
thyány Sportiskolai Általános Iskolában az Érdi Spar-
tacus SC, amely előbb a Lakatos Gábor emlékére ren-
dezett birkózóversenyt, majd másnap a Világjátékok-
ra való kijutásért tartotta az Agroforrás Kupa szumó-
versenyt.

Az öt szőnyegen tartott vi-
adalon kilenc korcsoportban 
zajlottak a küzdelmek. A há-
zigazda egyesület a legki-
sebbeknél, azaz a gyerme-
keknél két bronzérmet és 
egy ötödik helyet szerzett, 
miután Viklárik Dominik 
(23 kg) és Surin Nimród (42 
kg) is harmadik, Szenica 
Emma (35 kg) pedig pont-
szerző helyen zárt. A diák 
II-es csoportban Jakab Dá-
niel (38 kg) ezüst-, Bori Ri-
chárd (23 kg) és Narancsik 
Bence (29 kg) bronzérmes 
lett, míg Szenica Nimród 
(32 kg) és Gazsi Blanka (42 
kg) ötödik helyen végzett. A 
diák egyes korosztályban 
Gyenes Bence (54 kg) ötö-
dikként, Virlics Marcell (63 
kg) harmadikként végzett. A 
lányok ugyanebben a kor-
osztályban mindhárom 
éremből hoztak egyet-egyet, 
Kaszás Lilla 46 kilóban lett 

első, testvére, Elza 40 kiló-
ban második, míg Baljer 
Kitti harmadik. A serdülők 
sem unatkoztak: Nagy Ger-
gely (85 kg) ezüst-, Sipos 
Alex (62 kg) bronzérmet 
szerzett, míg Madarassy 
Zoltán (52 kg) pontszerző 
helyen végzett, valamint a 
lányoknál az ötvenkilós Bal-
jer Roxána a dobogó legalsó 
fokára állhatott. A kadetek 
versenye négy aranyat ho-
zott a Spartacusnak: Sipos 
Boglárka 53 kilogramm-
ban, Mezei Dominik 71-ben, 
Mezei Patrik 80-ban, Végh 
Artúr pedig 92 kilóban nem 
talált legyőzőre, míg a 110 
kilós Varga Dániel bronzér-
met szerzett. A junior kor-
osztály öt érmet hozott: 
Nagy Krisztián (55 kg), 
Végh Richárd (87 kg) és Ta-
más Patrik (130 kg) is győ-
zött, Pataki Sámuelt pedig 
csak Végh Richárd előzte 

meg, míg Berta Mike (67 kg) 
bronzérmet szerzett. A csa-
patversenyben az érdiek az 
ESMTK mögött és a Vasas 
előtt második helyen végez-
tek, míg a legeredménye-
sebb hazai versenyző Mezei 
Dominik lett.

A szumósok versenyében 
a gyermek, az U12-es, az 
U14-es, az U16-os, az U18-
as, az U21-es és a felnőtt 
mezőny, valamint az open 
kategória résztvevői mér-
ték össze tudásukat.  A Vi-
lágjátékokra való kvalifiká-
ció egyik állomásaként 
szolgáló versenyen 440 ka-
tegóriában hirdettek győz-
test. Az érdiek összesen 34 
érmet tartottak otthon. Ja-
kab Roland (gyermek, 25 
kg), Gazsi Máté (U12 és 
U14, 45), Finta Patrik (U12, 
50), Gyenes Bence (U12, 
55), Kaszás Elza (U12, 45 és 
U14, 40), Jakab Dániel 
(U14, 40), Kaszás Lilla 
(U14, 45), Baljer Roxána 
(U16, 50), Végh Richárd 
(U18, 90), Tamás Patrik 
(U18, +100) és Kovács Ben-
ce (U21, 60) is győzött.

 n Domonkos Bálint

RÖPLABDA

Csa k szettet rabolt a Delta
3:1-es vereséget szenvedett a Vörösmarty Mihály Gim-
názium tornacsarnokában az UTE U21-es alakulata el-
len a Delta RSE Érd a női röplabda NB II Közép csoport-
jának 14. fordulójában.

Történt néhány változás a 
2017-es év utolsó mérkőzése 
óta a Delta RSE Érd háza tá-
ján, hiszen három játékos, az 
eddigi csapatkapitány, Amb-
rus Nóra, illetve Fertődi 
Dorottya és Veress Kata is 
távozott Dömötör-Mátrai 
Beáta együttesétől, így az 
egyébként is fiatal átlagélet-
korú érdi csapat az eddigi 
legfiatalabb együttesével lé-
pett pályára az UTE U21-es 
alakulata ellen.

Az első szett elején még 
kiegyenlített mérkőzést ját-
szottak a felek, aztán a fővá-
rosi lila-fehérek szépen las-
san öt-hatpontos előnyre 
tettek szert, így hiába a he-
lyenként remek érdi megol-
dások, az első játszmát az 
újpestiek nyerték 25:17-re.

A második felvonásban 
azonban a Delta nagyon ösz-
szekapta magát, s 4:6-os hát-
rányból fordított 9:8-ra, sőt, 
innen Tombor Bori szép 
megoldása, majd két ász nyi-
tása után már 19:11-re is ve-

zetett a házigazda, amely a 
második szettet 25:17-re 
nyerte meg.

Ám hiába tűnt úgy, hogy 
visszajöhet a meccsbe a Del-
ta, a harmadik játszma ele-
jén hamar magához ragadta 
a kezdeményezést a vendég-
együttes, amely előnyét fo-
lyamatosan növelte és 25:14-
re hozta a játékrészt.

A negyedik szett elején pe-
dig ismét kiegyenlített volt a 
játék, igaz, mindkét oldalon 
sokat hibáztak a felek, ám az 
UTE kapta el előbb a fonalat, 
s 8:9 után 13:20-ra lépett el. A 
negyedik szettet 25:16-ra, 
így a mérkőzést 3:1-re nyer-
ték a vendégek.

– Elég sok változás történt 
a csapat életében és az első 
szettben még csak kóstolgat-
ták egymást, illetve próbál-
tak igazán komoly játékban 
összeszokni a lányok. A 2018 
perces röplabdán is indult a 
csapat, nem teljesen ilyen 
felállásban, hiszen a nagyon 
fiatalok ott nem szerepeltek, 

Pes  t megyei rangadót 
vesztett az ÉRD
Három góllal, 27–24-re kikapott a GVM Europe-Vác 
vendégeként az ÉRD női kézilabdacsapata a K&H liga 
tizenegyedik fordulójában. Szabó Edina lányai a kez-
deti háromgólos hátrányból csak egyszer tudtak felka-
paszkodni.

Nem indult jól az ÉRD női 
kézilabdacsapatának az 
éve, hiszen a Vác elleni baj-
noki első perceiben rögtön 
3–0-ra lépett meg a házigaz-
da, s annak ellenére sem tu-
dott felkapaszkodni az ÉRD, 
hogy Janurik Kinga bra-
vúrt bravúrra halmozott a 
vendégkapuban. A támadá-
sokba sok hiba csúszott, 
mégis a félidő derekán utol-
érte ellenfelét Szabó Edina 
gárdája (6–6). Viszont a ve-
zetést már nem sikerült 
megszerezni, az ötperces 
gólcsendet pedig a dunaka-
nyari egylet törte meg, s is-
mét két góllal vezetett. A já-
tékrész utolsó tíz percében 
pedig a korábbi érdi irányí-
tó, a nyáron Vácra visszaté-
rő Barján Bianka sorozat-
ban négyszer járt túl Janu-
rik Kinga eszén, a szünetre 
pedig 13–10-es hazai előny-
nyel vonultak a felek.

Aztán a második játék-
részben mintha egy új mecs-
cset kezdett volna a Vác: 
megint hármat szórt zsinór-
ban, így 16–10-re vezetett, s 
amikor meg lehetett volna 
az esély az érdi zárkózásra, 
akkor vagy hiba csúszott a 
gépezetbe, vagy Barbara 
Arenhartban akadt el a lab-
da. Sőt, a váci hálóőr egy 
szabaddobás után megsze-
rezte idénybéli hatodik talá-
latát is, így Szilágyi Zoltá-
nék az utolsó negyedórára 
nyolcgólos előnnyel fordul-
hattak (22–14). A végjáték-
ban felcsillant a remény az 
érdi szurkolók szemében, 
amikor több lerohanásos 
gólt szereztek Coralie Las-
sourcék, s sorozatban öt 
gólt jegyezve feljöttek 25–
22-re, ám Szilágyi Zoltán jó 
ütemű időkérése megakasz-
totta az érdieket, akik nem 
tudtak egyenlíteni, s három-

gólos, 27–24-es vereséget 
szenvedtek.

– Jó hangulatú mérkőzés 
volt, az ÉRD nem állt igazán 
készen a harcra és a játékra. 
Az első félidőben nagyon 
gyenge teljesítményt nyúj-
tottunk mindenben. Ez túl 
nagy előny volt és a második 
félidőt sem kezdtük jól, úgy-
hogy olyan helyzetbe hoztuk 
magunkat, hogy bármennyi-
re iparkodtunk és szerettek 
volna a lányok az utolsó pil-
lanatig valahogy győzni, 
erre már nem volt esély. Ami 
nekem pozitívum, hogy sok 
játékosomnak tudtam játék-
lehetőséget adni. Tanulják 
az emberek, hogyan kell 
küzdeni, harcolni, de bízom 
a csapatomban. Ez most egy 
nehezebb pillanat, egy kicsit 
az igazság pillanata. Ez egy 

különleges helyzet, mert 
nyílttá vált a bajnokság, de 
ezért jó a magyar bajnokság. 
A mi lányaink is fel fogják 
venni a kesztyűt – értékelt 
Szabó Edina, az ÉRD vezető-
edzője.

– Nagyon szomorúak va-
gyunk, hogy nem sikerült 
elvinnünk a két pontot. Nem 
úgy kezdtük az első félidőt 
és nem úgy játszottunk, 
ahogy szerettünk volna… A 
második félidő elején sem. 
Későn kezdtünk el küzdeni, 
de ami pozitívum, hogy nem 

tudtak megtörni minket a 
váciak, amikor nyolc góllal 
elmentek. Ahogyan a jóban, 
úgy a rosszban is együtt va-
gyunk és azon leszünk min-
den edzésen, hogy kijavítsuk 
azokat a hibákat, amiket 
most vétettünk – mondta Ja-
nurik Kinga.

Az ÉRD legközelebb janu-
ár 20-án, a Magyar Kupában 
játssza 2018-as első hazai 
tétmérkőzését az ÉRD Aré-
nában, amikor a DVSC-TVP 
látogat Szabó Edina alaku-
latához. n Domi

GVM EUROPE-VÁC–ÉRD 27–24 (13–10)
Vác, 550 néző. V: Bonifert, Oláh
ÉRD: JANURIK – Krpez Slezák 6 
(1), Kiss N. 2, SIGNATÉ 5, Kisfalu-
dy 1, Roberts 1, Gávai 1
Csere: Foggea (kapus), A. Bulato-

vics, Tóth G. 2 (1), M. González 2, 
Klivinyi, C. Lassource 4, Szabó L.
Edző: Szabó Edina
Kiállítások: 6, ill. 12 perc
Hétméteresek: 4/4, ill. 3/2

A Vácot és brazil átlövőjét, Karoline de Souzát nem tudta megállítani az ÉRD  (fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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GYERE EL, HARCOLJ VELÜNK,
ÉS SZURKOLJ NEKÜNK!
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így a fiúkkal egészültek ki. 
Az első szett ráment arra, 
hogy mindenki mérkőzésbe 
lendüljön, hiszen december 
17-én játszottuk az utolsó 
meccsünket, azóta közel 
egy hónap telt el. A második 
szettben elhittük, hogy 
meccsben vagyunk és na-
gyon jól szerváltunk, ám a 

többi szettben azért hagyott 
némi kívánnivalót maga 
után a szerválás. A fogadás 
is stabil volt és ahogy el-
kezdtünk vezetni, csinál-
tunk néhány pontot, a lá-
nyok belelkesedtek és ez a 
lendület végigvitte a csapa-
tot a szettben – értékelt Dö-
mötör-Mátrai Beáta. n D.B.

Női röplabda NB II, Közép csoport, 14. forduló

Delta RSE Érd–UTE U21 1:3 (–17, 17, –14, –16)
Delta: LAUB, Nagy B., Jakab B., TOMBOR B., Végh A., Czubora. Csere: 
Tátrai Zs. (liberó), Hainzmann, Tombor Sz., Darvas. Vezetőedző: Dö-
mötör-Mátrai Beáta
Az eredmény alakulása: I. játszma: 3:3, 4:6, 7:11, 9:15, 11:18, 16:20, 
17:25. II. játszma: 2:3, 6:6, 9:8, 14:10, 19:11, 22:15, 25:17. III. játszma: 0:2, 
3:7, 4:13, 6:18, 11:22, 14:25. IV. játszma: 3:3, 8:6, 8:11, 10:15, 13:20, 
16:25.

Tombor Boriék (labdával) csak egy játszmát tudtak nyerni az UTE 
ellen  (fotó: Domonkos Bálint)

Kra jnyák ismét  
az  év sportolója lett!
Megvédte címét, s 2016 után 2017-ben is Krajnyák Zsu-
zsannát, az UTE érdi kerekesszékes vívóját választot-
ták az Év Fogyatékos Női Sportolójának az M4 Sport – 
Az Év Sportolója Gálán! Sőt, rögtön két címet védett 
meg, hiszen az Év Fogyatékos csapatának a vele, illetve 
a másik érdivel, Dani Gyöngyivel és Hajmási Évával, 
Veres Amarillával és Fóris Erikával felálló női kerekesz-
székes vívóválogatottat választották.

A hatvanadik alkalommal 
a Nemzeti Színházban meg-
rendezett M4 Sport – Az Év 
Sportolója 2017 nevet viselő 
gálán a Magyar Sportújság-
í r ó k  S z ö v e t s é g é n e k 
(MSÚSZ) tagjai adták le sza-
vazataikat tizenegy kategó-
ria legjobbjaira. Az Év Fo-
gyatékos Csapata díjért há-
rom legtöbb szavazatot kapó 
egység: a padlóhoki-váloga-
tott, a 4x100 méteres férfi 
szervátültetett síkfutóváltó, 
illetve a női kerekesszékes 
vívóválogatott. Végül utóbbi 
megvédte 2016-os címét és a 
római világbajnokságon 
bronzérmes  párbajtőrcsa-
pat kapta a legtöbb szavaza-
tot a sportújságíróktól, s 622 
pontot szerezve 99-cel előzte 
meg a második szervátülte-

tett atlétaváltót. Az Év Fo-
gyatékos Női Sportolója cí-
méért Krajnyák Zsuzsanna 
az úszó Pap Biankával és 
az atléta Biacsi Bernadet-
tel volt versenyben, végül az 
érdi parasportoló vehette át 
a díjat Regőczi Krisztina 
olimpiai ezüstérmes, világ-
bajnok műkorcsolyázótól, 
azaz Krajnyák megvédte cí-
mét, amelyet a díj átvétele 
utáni beszédében is meg-
jegyzett.

– Köszönöm mindenkinek, 
aki rám szavazott. Nagyon 
meg vagyok hatódva. Meg 
szokták kérdezni, hogy cí-
met védeni vagy versenyt 
nyerni jobb-e. Én mindig azt 
mondom, hogy versenyt 
megnyerni és utána boldo-
gan itt állni és címet védeni, 

úgyhogy köszönöm minden-
kinek, aki rám szavazott – 
fogalmazott az érdi kere-
kesszékes vívó.

Krajnyák nagy fölénnyel 
végzett az élen a sportújság-
írók szavazásán, hiszen 718 
pontot gyűjtött, míg a máso-
dik Biacsi Bernadett 547-et. 
2017-ben a világkupa külön-
böző állomásain Krajnyák 

Zsuzsanna két arany- és há-
rom-három ezüst-, illetve 
bronzérmet szerzett, emel-
lett a római világbajnoksá-
gon a tőrözők és a párbajtő-
rözők A-sérültségi kategóri-
áját is megnyerte, míg a pár-
bajtőrcsapattal – amelynek 
tagja volt egy másik érdi, 
Dani Gyöngyi is – bronzér-
met szerzett.

Az Év Férfi Sportolója Díj 
tízes listájára került az Érdi 
Úszó Sport Kft. fiatal tehet-
sége, Milák Kristóf, aki 17 
évesen ezüstérmet szerzett 
a budapesti felnőtt világbaj-
nokságon, 100 méter pillan-
gón. Milák 161 pontot kapott 
a sportújságíróktól, így nyol-
cadik lett.

Qn Domonkos

Az érdi parasportoló Regőczi Krisztina olimpiai ezüstérmes, világbajnok műkorcsolyázótól vette át 
a díjat (Fotó: MTI)
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„Itt tanulni jó!”
Van egy hely Érden, ahol a rossz szociális helyzetben 
élő, a tanulással, a beilleszkedéssel küszködő gyere-
keknek, sőt, felnőtteknek segítenek: ez a nyáron, ma-
gánszemélyek összefogásával megvalósított Érdi Tano-
da, ahol – az iskolákhoz hasonlóan – hamarosan zárják 
az első félévet, méghozzá nagyon jó eredménnyel. 

A Felső utca 123-as számú 
ház kapuja kora reggeltől 
nyitva áll. Estig folyamato-
san érkeznek a vendégek: 
magatartási és tanulási za-
varokkal küzdő gyerekek, 
akik közt sok a magántanu-
ló; fiatalok, akik nem fejez-
ték be az általános iskolát; 
felnőttek, akiknek nincs 
alapfokú végzettségük. A ta-
nodában – ami civil kezde-
ményezésre alakult, és tá-
mogatók tartják fent – meg-
kapják mindazt az odafigye-
lést, személyre szóló segítsé-
get, a feltételeket a tanulás-
hoz, fejlődéshez, amit otthon, 
ahol gyakran négy-öt gye-
rek él a szülővel egy szobá-
ban, ezek a diákok nem kap-
nak meg. Nagy előnye a tano-
dának a napközivel szem-
ben, hogy itt legfeljebb 2–4 
gyerekkel foglalkozik egy 
pedagógus. A tizenhat év fe-

letti fiatalok buzdítást, pers-
pektívát, a funkcionális  
vagy gyakran teljesen anal-
fabéta felnőttek pedig támo-
gatást kapnak ahhoz, hogy 
kijárják az általános iskola 8 
osztályát.

– Tíz felnőttet készítünk 
fel az esti iskolás vizsgáikra, 
csütörtök esténként. Köztük 
van huszonéves, de negyven 
feletti is. Van, akinek három 
osztálya van, másoknak hat 
– sok felnőttet mi tanítunk 
meg írni – mondta érdeklő-
désünkre Asztalos György, 

az Érdi Tanoda Egyesület 
elnöke. Hozzátette: ezek a 
felnőttek zömében erdélyi 
romák; tudni kell, hogy Ro-
mániában a cigány közösség 
iskolalátogatása az európai 
szinthez viszonyítva nagyon 
alacsony.

– Délelőttönként azok a 
roma fiatalok járnak hoz-
zánk, akik már elmúltak 16 
évesek – tehát nem tanköte-
lesek –, nem végezték el az 
általános iskolát, de szeret-
nének alapfokú végzettséget 
szerezni, sokszor azért, 
hogy jogosítványt kaphassa-
nak. Próbáljuk őket motivál-
ni a továbbtanulásra, de ez 
nagyon nehéz, többek közt 
azért, mert építkezéseken, 
napi tíz órai fizikai munká-
val, szombaton is megragad-
va a lapát nyelét, elég jó 
pénzt megkereshetnek. Ne-
héz megértetni velük azt, 

hogy ez nem lesz mindig így 
– jegyezte meg Asztalos 
György.

Délelőtt érkeznek a ma-
gántanulók is, ők azok a – 
szinte kivétel nélkül roma – 
gyerekek, akiknek az iskolai 
integrációja magatartási, 
tanulmányi okokból nem si-
került, például azért, mert 
(valós a példa) tizenöt éves-
ként az iskola harmadik osz-
tályát végzi. 

– Ezeknél a gyerekeknél 
arra törekszünk, hogy a 
mindennapi élethez szüksé-

ges alapkompetenciákat el-
sajátítsák. Az aktuális tan-
anyagot átadni egy nyolca-
dikosnak, aki a tudásszintje 
alapján legfeljebb harmadi-
kos, lehetetlenség – jegyezte 
meg Asztalos György. 

Délelőtt tizenhat tanítvá-
nyuk van: fele magántanuló, 
fele „túlkoros” fiatal. 

A délután a korrepetálást, 
külön tanulást igénylő álta-
lános iskolásoké – ők húszan 
vannak, tízen-tizenöten kö-
zülük naponta jönnek tano-
dázni. Itt elkészítik a leckét, 
játszanak, egyéni fejlesztés-
ben részesülnek. Ők is szinte 
kivétel nélkül sokgyermekes 
roma családok gyermekei, 
de utóbbi időben már járnak 
olyan diákok is, akik nem ro-
mák, jobb szociális helyzet-
ben élnek, de a gyerek ott-
hon nem hajlandó tanulni, 
leckét írni, a tanodában vi-
szont igen. Ehhez kell a szü-
lő, nagyszülő segítsége is, 
aki elkíséri az iskolást.

– Van, hogy korrepetálás 
helyett elcsavarog délután a 
gyerek. Szedtünk már össze 
diákunkat a bevásárlóköz-

pontban, és volt olyan is, akit 
reggel mi szállítottunk isko-
lába, mert megjelent fél 
nyolckor az ajtóban, hogy 
neki ma nincs kedve suliba 
menni, inkább eljött hoz-
zánk – mondta Asztalos 
György.

A negyvenhat gyerek, fia-
tal és felnőtt segítését – a 
négy főállású munkatárs 
mellett – tizenhét önkéntes 
végzi – van köztük tanár, 
mérnök, tábori lelkész, cse-
csemőgondozó és szociális 
munkás. Jönnek segítők Bu-

dapestről, Gyúróról, Száz-
halombattáról – sok a segítő, 
de sok a gyerek is, akivel 
foglalkozni kell. És nemcsak 
a tanodában, hanem otthon, 
a családoknál is.

Tarnóczi Mária évtizede-
kig dolgozott a helyi szociá-
lis ellátásban – évekig a Csa-
ládsegítő Szolgálat vezetője-
ként –, ma tanodai alkalma-
zottként segíti a rászoruló-
kat. Töviről hegyire ismeri 
ezt a területet, mégis nagyon 
sok meglepetés érte, mióta a 
tanodánál dolgozik. 

– Tudtam, milyenek a 
roma családok megélhetési 
körülményei, de megtapasz-
taltam, hogy sokkal mélyebb 
a szegénység és rosszabb a 
szociális helyzet, mint amire 
számítottunk a tanoda indí-
tásakor. Olyan feladatokat is 
felvállaltunk hát, amire nem 
voltunk felkészülve: volt, 
ahol háztető javításában kel-
lett segítenünk vagy a vil-
lanyóra v isszaszerelte-
tésében. Volt család, ahon-
nan az udvaron felhalmozó-
dott szemetet kellett elvitet-
nünk. Bútorokat, kályhákat 
szereztünk, képességvizs-
gálatra vittük a gyerekeket. 
Van, hogy mi váltjuk ki a 
gyógyszereket, és minden-
nap nagy szeretettel várjuk 
a gyerekeket, fiatalokat. 
Sokkal kiterjedtebb szociá-
lis munkát végzünk, mint 
amire készültünk – mondta 
Marika. 

Természetesen nemcsak 
nehézségek vannak, hanem 
eredmények is.

– A gyerekek köszönnek, a 
szemünkbe néznek. Egész 
más a hozzáállásuk a tanu-
láshoz, amit az iskolák is 
visszajeleznek. Ragaszkod-
nak hozzánk, megosztják a 
problémáikat. Ha hibáznak, 
bocsánatot kérnek. Már nem 
érzik kényszernek, hogy 
idejárnak, és nincs lemor-
zsolódás. Fél év alatt ezek a 
legnagyobb nyereségek – 
hangsúlyozta Asztalos 

György, hozzátéve: egy 
negyvenöt perces tanórából 
negyedóra beszélgetéssel, 
életvezetési ismeretek át-
adásával telik, és ennek is 
megvan a látható eredmé-
nye. Azt, hogy a jegyek ho-
gyan változnak, nem tud-
hatják, hiszen a gyerek itt 
nem köteles bemutatni sem 
az ellenőrzőt, sem a bizo-
nyítványt – a korrepetált 
gyerekek esetében egyéb-
ként úgy tudják, nemcsak a 
hozzáállás, hanem a jegyek 
is javultak.  

– Egy félesztendős műkö-
dés után amúgy sem osztály-
zatokban kell mérni az ered-
ményt, hanem az attitűd 
megváltozásában, hiszen ez 
hozza majd meg a jobb jegye-
ket. Nekünk pedig sok ter-
vünk van a jövőre nézve: sze-
retnén k szorosabba n 
együttműködni a gyámügy-
gyel, a családsegítőkkel, az 
iskolákkal, egyházakkal. 
Szülőcsoportot szeretnénk 
alapítani, és beindítunk egy 
konfliktuskezelő tréninget a 
fiataljainknak. Arra törek-
szünk, hogy átadjunk olyan 
tudnivalókat is, amelyeknek 
a mindennapokban hasznát 
veszik – varrás, kertészke-
dés vagy éppen tánc, időseb-
beknek a családtervezés té-
makörében. Sok gyerek szü-
letik a környezetünkben, 
szeretnénk az anyukáknak 
csecsemőgondozó csoportot 
is alapítani – sorolta Marika 
és György. 

– Megpróbálunk minél 
több önkéntest bevonni, mi-
vel egyre több a gyerek. Vi-
gyázni kell arra, ne legye-
nek túlterheltek a kollégák – 
hiszen, ha mi kidőlünk, mi 
lesz a gyerekekkel?! – zárta 
szavait az egyesület elnöke.  
Márpedig a gyerekeknek na-
gyon fontos, hogy a tanoda 
és önkéntesei megmaradja-
nak – hiszen, ahogy az egyik 
ajtón a felirat hirdeti: „Itt ta-
nulni jó!”.

QQ ÁdÁm Katalin

Tarnóczi Mária és Asztalos György – egy kis munka az ebéd utáni 
pihenő alatt

A tanulás mellett jut idő játékra is
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az Érdi Tanoda Egyesület 
elnöke. Hozzátette: ezek a 
felnőttek zömében erdélyi 
romák; tudni kell, hogy Ro-
mániában a cigány közösség 
iskolalátogatása az európai 
szinthez viszonyítva nagyon 
alacsony.

– Délelőttönként azok a 
roma fiatalok járnak hoz-
zánk, akik már elmúltak 16 
évesek – tehát nem tanköte-
lesek –, nem végezték el az 
általános iskolát, de szeret-
nének alapfokú végzettséget 
szerezni, sokszor azért, 
hogy jogosítványt kaphassa-
nak. Próbáljuk őket motivál-
ni a továbbtanulásra, de ez 
nagyon nehéz, többek közt 
azért, mert építkezéseken, 
napi tíz órai fizikai munká-
val, szombaton is megragad-
va a lapát nyelét, elég jó 
pénzt megkereshetnek. Ne-
héz megértetni velük azt, 

hogy ez nem lesz mindig így 
– jegyezte meg Asztalos 
György.

Délelőtt érkeznek a ma-
gántanulók is, ők azok a – 
szinte kivétel nélkül roma – 
gyerekek, akiknek az iskolai 
integrációja magatartási, 
tanulmányi okokból nem si-
került, például azért, mert 
(valós a példa) tizenöt éves-
ként az iskola harmadik osz-
tályát végzi. 

– Ezeknél a gyerekeknél 
arra törekszünk, hogy a 
mindennapi élethez szüksé-

ges alapkompetenciákat el-
sajátítsák. Az aktuális tan-
anyagot átadni egy nyolca-
dikosnak, aki a tudásszintje 
alapján legfeljebb harmadi-
kos, lehetetlenség – jegyezte 
meg Asztalos György. 

Délelőtt tizenhat tanítvá-
nyuk van: fele magántanuló, 
fele „túlkoros” fiatal. 

A délután a korrepetálást, 
külön tanulást igénylő álta-
lános iskolásoké – ők húszan 
vannak, tízen-tizenöten kö-
zülük naponta jönnek tano-
dázni. Itt elkészítik a leckét, 
játszanak, egyéni fejlesztés-
ben részesülnek. Ők is szinte 
kivétel nélkül sokgyermekes 
roma családok gyermekei, 
de utóbbi időben már járnak 
olyan diákok is, akik nem ro-
mák, jobb szociális helyzet-
ben élnek, de a gyerek ott-
hon nem hajlandó tanulni, 
leckét írni, a tanodában vi-
szont igen. Ehhez kell a szü-
lő, nagyszülő segítsége is, 
aki elkíséri az iskolást.

– Van, hogy korrepetálás 
helyett elcsavarog délután a 
gyerek. Szedtünk már össze 
diákunkat a bevásárlóköz-

pontban, és volt olyan is, akit 
reggel mi szállítottunk isko-
lába, mert megjelent fél 
nyolckor az ajtóban, hogy 
neki ma nincs kedve suliba 
menni, inkább eljött hoz-
zánk – mondta Asztalos 
György.

A negyvenhat gyerek, fia-
tal és felnőtt segítését – a 
négy főállású munkatárs 
mellett – tizenhét önkéntes 
végzi – van köztük tanár, 
mérnök, tábori lelkész, cse-
csemőgondozó és szociális 
munkás. Jönnek segítők Bu-

dapestről, Gyúróról, Száz-
halombattáról – sok a segítő, 
de sok a gyerek is, akivel 
foglalkozni kell. És nemcsak 
a tanodában, hanem otthon, 
a családoknál is.

Tarnóczi Mária évtizede-
kig dolgozott a helyi szociá-
lis ellátásban – évekig a Csa-
ládsegítő Szolgálat vezetője-
ként –, ma tanodai alkalma-
zottként segíti a rászoruló-
kat. Töviről hegyire ismeri 
ezt a területet, mégis nagyon 
sok meglepetés érte, mióta a 
tanodánál dolgozik. 

– Tudtam, milyenek a 
roma családok megélhetési 
körülményei, de megtapasz-
taltam, hogy sokkal mélyebb 
a szegénység és rosszabb a 
szociális helyzet, mint amire 
számítottunk a tanoda indí-
tásakor. Olyan feladatokat is 
felvállaltunk hát, amire nem 
voltunk felkészülve: volt, 
ahol háztető javításában kel-
lett segítenünk vagy a vil-
lanyóra v isszaszerelte-
tésében. Volt család, ahon-
nan az udvaron felhalmozó-
dott szemetet kellett elvitet-
nünk. Bútorokat, kályhákat 
szereztünk, képességvizs-
gálatra vittük a gyerekeket. 
Van, hogy mi váltjuk ki a 
gyógyszereket, és minden-
nap nagy szeretettel várjuk 
a gyerekeket, fiatalokat. 
Sokkal kiterjedtebb szociá-
lis munkát végzünk, mint 
amire készültünk – mondta 
Marika. 

Természetesen nemcsak 
nehézségek vannak, hanem 
eredmények is.

– A gyerekek köszönnek, a 
szemünkbe néznek. Egész 
más a hozzáállásuk a tanu-
láshoz, amit az iskolák is 
visszajeleznek. Ragaszkod-
nak hozzánk, megosztják a 
problémáikat. Ha hibáznak, 
bocsánatot kérnek. Már nem 
érzik kényszernek, hogy 
idejárnak, és nincs lemor-
zsolódás. Fél év alatt ezek a 
legnagyobb nyereségek – 
hangsúlyozta Asztalos 

György, hozzátéve: egy 
negyvenöt perces tanórából 
negyedóra beszélgetéssel, 
életvezetési ismeretek át-
adásával telik, és ennek is 
megvan a látható eredmé-
nye. Azt, hogy a jegyek ho-
gyan változnak, nem tud-
hatják, hiszen a gyerek itt 
nem köteles bemutatni sem 
az ellenőrzőt, sem a bizo-
nyítványt – a korrepetált 
gyerekek esetében egyéb-
ként úgy tudják, nemcsak a 
hozzáállás, hanem a jegyek 
is javultak.  

– Egy félesztendős műkö-
dés után amúgy sem osztály-
zatokban kell mérni az ered-
ményt, hanem az attitűd 
megváltozásában, hiszen ez 
hozza majd meg a jobb jegye-
ket. Nekünk pedig sok ter-
vünk van a jövőre nézve: sze-
retnén k szorosabba n 
együttműködni a gyámügy-
gyel, a családsegítőkkel, az 
iskolákkal, egyházakkal. 
Szülőcsoportot szeretnénk 
alapítani, és beindítunk egy 
konfliktuskezelő tréninget a 
fiataljainknak. Arra törek-
szünk, hogy átadjunk olyan 
tudnivalókat is, amelyeknek 
a mindennapokban hasznát 
veszik – varrás, kertészke-
dés vagy éppen tánc, időseb-
beknek a családtervezés té-
makörében. Sok gyerek szü-
letik a környezetünkben, 
szeretnénk az anyukáknak 
csecsemőgondozó csoportot 
is alapítani – sorolta Marika 
és György. 

– Megpróbálunk minél 
több önkéntest bevonni, mi-
vel egyre több a gyerek. Vi-
gyázni kell arra, ne legye-
nek túlterheltek a kollégák – 
hiszen, ha mi kidőlünk, mi 
lesz a gyerekekkel?! – zárta 
szavait az egyesület elnöke.  
Márpedig a gyerekeknek na-
gyon fontos, hogy a tanoda 
és önkéntesei megmaradja-
nak – hiszen, ahogy az egyik 
ajtón a felirat hirdeti: „Itt ta-
nulni jó!”.
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